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BEVEZETŐ
Kedves Kollégák!
Ez a kézikönyv az átdolgozott 1. és 2. évfolyamos újgenerációs matematika tankönyvcsalád
használatához kíván segítséget nyújtani.
Az 1. évfolyamos tankönyvcsalád tagjai:
FI-503010101/1
Matematika 1. osztályosoknak I. kötet
FI-503010102/1
Matematika 1. osztályosoknak II. kötet
FI-503010103/1
Matematika munkafüzet 1. osztályosoknak I. kötet
FI-503010104/1
Matematika munkafüzet 1. osztályosoknak II. kötet
A 2. évfolyamos tankönyvcsalád tagjai:
FI-503010201/1
Matematika 2. osztályosoknak I. kötet
FI-503010202/1
Matematika 2. osztályosoknak II. kötet
FI-503010203/1
Matematika munkafüzet 2. osztályosoknak I. kötet
FI-503010204/1
Matematika munkafüzet 2. osztályosoknak II. kötet
A gyerekeknek szóló kiadványok mellett a kollégáknak is összeállítottunk egy módszertani
anyagot.
Ennek az első részében azokat a fontosabb célokat fogalmazzuk meg, amelyek a

Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeihez kapcsolódnak, és amelyeket a tankönyvek és a
munkafüzetek elkészítésekor mi is figyelembe vettünk.
A második részben a tankönyvek felépítésének ismertetése után az egyes témák
feldolgozásának módszertani leírását adjuk, példákat mutatunk a tevékenykedtetésre, és
olyan játékötleteket adunk közre, amelyekkel élvezetessé tehető a gyerekek számára a
gyakorlás. Nem arra törekszünk, hogy kész megoldásokat adjunk a tananyag feldolgozásához,
sokkal inkább gondolatébresztőnek szánjuk ezeket az ajánlásokat.
Módszertani segédletünk harmadik részében segítséget nyújtunk a tanulási folyamat
megtervezéséhez és értékeléséhez, valamint a matematikatanítás során alkalmazott
hatékony tanítási módszereket ismertetjük. Természetesen a matematikát tanítók szabadon
válogathatnak az általuk megismert és jónak tartott tanítási módszerek között, azokat legjobb
meggyőződésük szerint szabadon alakíthatják és kombinálhatják, kialakítva belőlük saját
tanítási módszerüket. Nincs királyi út! Ugyanaz a módszer, amit egy tanító egy osztályban egy
tananyag tanításakor jó eredménnyel alkalmaz, eredménytelennek bizonyulhat máskor,
másokkal. A legjobb eredmények olyan módszerektől várhatók, amelyeket a tanító
meggyőződéssel alkalmaz, amelyek egyéniségével is összhangban vannak, figyelembe veszik
a mindenkori körülményeket, a tanulók szükségleteit és igényeit is, és ennek megfelelően
kellőképpen változatosak.
Ennek a kézikönyvnek az anyagát mindenki évről évre kiegészítheti a saját
megfigyeléseivel, feldolgozási tapasztalataival, hogy a folyamatosan gazdagodó anyag egyre
hatékonyabb segítője lehessen a további munkájának.

Az alkotók csapata
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA
A matematikatanítás céljai
Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a
gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos
tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési
módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudományának megismeréséhez. Ezért
a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét
tartalmának felfedezéséhez.
Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása,

egyes matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai
szaknyelv használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív
cselekvő tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük,
kommunikációjuk, együttműködési készségük, önismeretük. A gyerekek tempójának
megfelelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére kell helyezni a hangsúlyt.
Ebben a korban a képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás
kialakításának van kiemelt szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít,
és ezáltal fejleszti a tanulók megismerési és gondolkodási képességét. Az önellenőrzés
képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz.
A matematikatanítás során nem szabad csak a tananyag korrekt átadására szorítkozni,
hiszen a legfontosabb cél az, hogy használható tudást adjunk át a tanítványainknak.
A matematikai kompetencia kialakításához az alábbi képességeket kell fejleszteni:
 gondolkodási képességek (rendszerezés, induktív és deduktív következtetés…);
 tudásszerző
képességek
(problémamegoldás,
kreativitás,
mennyiségi
következtetés…);
 kommunikációs képességek (szövegértés, szövegértelmezés…);
 vizuális képességek (ábrázolás, rész-egész észlelése…);
 tanulási képességek (észlelés, figyelem, emlékezet…).
Mivel a matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és
alkalmazásának képessége, így a tanulókat fel kell készítenünk a mindennapok problémáinak
megoldására. Tehát az általános iskolai matematikatanítás csak úgy lehet hatékony, ha az
ismeretek közvetítése a tanulók mindennapi életéből, környezetéből vett tapasztalatokra,
példákra épül. Az 1. és 2. évfolyamos tanulók mindennapjaihoz még hozzátartoznak a mesei
elemek, a kirándulás, a szánkózás, a játszótér, a homokvárépítés a strandon, amelyeket a
nyitóképek és az ezekhez kapcsolódó feladatok tartalmaznak, így hozva életközelivé a
matematikát a tanulók számára. Az adott korosztály számára a gyakorlati életben megjelenő
probléma a tárgyak leszámlálása, annak eldöntése, hogy miből mennyivel van több, vagy mi
történhetett, ha több vagy kevesebb gyümölcs, tányér lett az asztalon.
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A tanulás tanításának alapozása
Az újgenerációs matematikakönyvek a kerettantervben megfogalmazott fejlesztési
feladatokat változatos példákkal, önálló cselekvésre ösztönözve, illetve a szocializációt is
segítve sokszínűen közelítik meg.
A tanulók aktív részesei az órai munkának, a könyvben történő munkálkodásnak. Ezt
biztosítják a változatos tevékenységformák, a történetalkotások képek segítségével, a rajzos,
színezős feladatok és a számlálást, kirakást igénylő feladatok is. A le- és megszámlálásra
készült példák, a szöveges feladatok értelmezése, a műveletvégzések vagy a táblázatok
kitöltését igénylő feladatok a gyakorláson túl a megszerzett ismeretek alkalmazását is
megkívánják.
Az érthetőség érdekében minden új dolgot próbálunk úgy megjeleníteni, hogy az
teremtsen minél több lehetséges kapcsolódási pontot a tanulók meglévő tudásával:
szókincsükkel, személyes tapasztalataikkal, előzetes ismereteikkel, magyarázó modelljeikkel.
Ezek a kapcsolódási pontok biztosítják az ismerős kiindulási alapot az új dolog
megtanulásához.
A tankönyvben a tanulók előzetes ismereteire mindig építünk. Például tudjuk, hogy a
tanulók a matematika terén sem „üres lappal” érkeznek az általános iskolába. Az alapozó
szakasz során az óvodából már ismert színezős, összekötős, „pöttyözős” feladatokkal is
találkoznak az elsős tanulók (Matematika 1 I. tankönyv 4–21.o.). Az előzetes ismeretek
feltárására az alapozó időszak feladatai különösen alkalmasak (irányok, helymeghatározások,
több, kevesebb, egyenlő, egyforma, ugyanolyan, eltérő). Mesei elemekre vagy a tanulók
élményeire építő indukciós képei (vadetető, szánkózás, kirándulás) segítséget adnak az
előzetes ismeret aktiválásához. A képekről mesélés, a számok mesébe „szövése” szinte
észrevétlenül megtörténik.
A későbbiekben a feladatok egymásra épülésével az előzetes ismeretet mindig
beépítjük az új ismeretek tanításakor. A tantárgy specifikumából adódóan a kisebb
számkörben megszerzett ismeretek nagyobb számkörben történő alkalmazása
elengedhetetlen. A tanulók az ötös számkör keretein belül ismerkednek meg például az
összeadás fogalmával, amelynek alkalmazása aztán a nagyobb számkörökben is megjelenik.
Az önálló ismeretszerzési képesség fejlesztéséhez elengedhetetlen a számok jelének,
írásának megismerése, a számolás, a műveletek adott számkörben történő elsajátítása. Ehhez
a tankönyvek és a munkafüzetek elegendő feladatot tartalmaznak.
Az elvont fogalmak bevezetése csak a tapasztalat után következik. A példák, feladatok
manipulatív tevékenységre épülnek. Az ismeretek közvetítéséhez a gyerekek mindennapi
életéből vett példákat használunk, illetve a korosztály életkori sajátosságaihoz kapcsolódó
témákat jelenítünk meg.
A tankönyvi feladatok utasításai, illetve a szöveges feladatok rövid, néhány mondat
terjedelmű szövegei az átlagos képességű tanulók számára könnyen olvashatók, így kiválóan
alkalmasak a szövegértési technikák tanítására.
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A tankönyvek és a munkafüzetek ábra- és képanyaga kapcsolódik a feladatokhoz,
alkalmas le- és megszámlálásra (nyitóképek), összehasonlításra (több, kevesebb, vékonyabb
vastagabb.), kép és szám (Matematika 1. tankönyv I. kötet 33/2., Matematika 1. tankönyv II.
kötet 52/3.), kép és művelet egyeztetésére (bontások, Matematika 1. tankönyv I. kötet 45.
oldal). Az ábrák segítségével a számfogalom alakításakor a szám mennyisége is
„megfoghatóvá” válik a tanulók számára. Az illusztrációk segítséget nyújtanak az információk,
összefüggések értelmezéséhez (összeadás, kivonás, bontás).

A gondolkodás fejlesztése
Az alsó tagozatos oktató-nevelő munka elsődleges feladata, hogy alapozó ismereteket
biztosítson, és a különböző képességek fejlesztésével önálló gondolkodásra készítse fel a
tanulókat. Ennek érdekében meg kell keresni azokat a személyre szóló módszereket,
amelyekkel a gondolkodási és tanulási befogadóképesség javítható.
Az alsó tagozatos gyerekeknél is fontos a gondolkodási képesség fejlesztése, hiszen a
diákok gyakran kerülnek olyan helyzetbe, amikor egy-egy feladat megoldásához már nem elég
a tapasztalataikra támaszkodniuk, hanem különféle gondolkodási műveleteket kell
végrehajtaniuk.
Tévhit, hogy gondolkodni csak matematikaórán lehet megtanítani a gyerekeket.
Minden tantárgy alkalmas a különböző gondolkodási műveletek tanítására.
A tanítási-tanulási folyamat során arra kell törekednünk, hogy az ismeret
elsajátításakor, a fogalomalkotáskor, a tanultak gyakorlásakor olyan feladatokat válasszunk,
amelyekkel ezek a gondolkodási műveletek a leginkább fejleszthetők.
A különböző gondolkodási műveleteket gyakran együtt alkalmazzuk, hiszen a feladat
tartalmától, jellegétől függően ezek egymásra épülnek, műveletsorokat alkotnak. Például az
analitikus-szintetikus gondolkodás fejlesztése is szoros kölcsönhatásban van egymással. E
képességek segítségével tudjuk a rész-egész viszonyt felismerni, értelmezni. Az 1. és 2.
osztályos gyermekeknek is szükségük van ezekre a gondolkodási műveletekre.
A diákok a későbbiek során is e két gondolkodási művelet segítségével tudják
megoldani az összetett szöveges feladatokat, a leckéből kiemelni a lényeget vagy vázlatot
készíteni egy szöveghez. A tanulási folyamatok alapját is képezik, illetve a bonyolultabb
gondolkodási műveletek is ezekre épülnek.

A differenciálás lehetőségei a matematikaórákon
Napjaink iskoláiban az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az azonos osztályba járó
tanulók képességei között jelentős eltérések vannak. Egyre több a kiemelkedő képességekkel
rendelkező tehetséges gyerek, azonban egyre több a lemaradók száma is. Sokkal nagyobb
különbségek vannak a tanulók között, mint akár 20 évvel ezelőtt. Emiatt nagyon nagy szükség
van a tanórai differenciálásra, az egyéni fejlesztésre, a tehetséggondozásra, a
felzárkóztatásra.
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Fontos, hogy a diákok a nekik megfelelő oktatásban részesüljenek. E nélkül a
gyerekeknek kudarcok sorozatát kell átélniük, ami a motivációjuk csökkenéséhez, a
teljesítményük romlásához vezet.
Mindannyian tudjuk, hogy a differenciálással lényegében a tanítási-tanulási folyamatot
igazítjuk hozzá a tanulókhoz. Sikereket azonban csak akkor érhetünk el, ha ismerjük a diákjaink
készség- és képességszintjét, tudásuk tartalmát, mélységét, munkaintenzitásukat és egyéni
sajátosságaikat. Például a differenciálás egyik legfőbb munkaformája az önálló munkavégzés.
Hiába akarjuk önállóan dolgoztatni a gyerekeket, ha hiányoznak ehhez a feltételek, vagyis
fejletlen a feladatmegoldó műveleti képességük vagy nem megfelelő a feladatértési
képességük szintje. A differenciálás csoportos formáit az is befolyásolja, milyen fejlettek az
egyes tanulók szociális képességei. Tehát nagyon összehangoltan célszerű kiválasztani a
differenciálás formáit és eszközeit.
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fontosságúnak tartja a tanulókhoz alkalmazkodó
differenciálást a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az
ellenőrzésben és az értékelésben egyaránt.
Oktató-nevelő munkánk során a differenciált tanulásszervezés hatékonyságának
biztosításában fontos szerepet kapnak a különböző taneszközök, amelyek az egyéni
különbségekhez alkalmazkodó fejlesztésben nélkülözhetetlenek.
A tanítás-tanulás folyamatát a diákok egyéni sajátosságainak figyelembevételével kell
megszervezni, de nagyon nehéz a tanulócsoport minden tagja számára az adott időpontban
megfelelő tartalmú, formájú és szintű feladatot kiválasztani.
Az újgenerációs taneszközök segítségével könnyen megszervezhető a tanórai
differenciálás, illetve az egyéni vagy csoportos feladatokhoz megfelelő példák választhatók
ezekből a kiadványokból. Nemcsak a feladatok mennyisége, hanem azok összetettsége is
segítheti a differenciálást. Ha egy feladat több feladatrészből áll, máris megsokszorozódik a
választható feladatok mennyisége.
A tankönyvcsaládban az egyes témaköröket a felzárkóztatásra vagy a
tehetséggondozásra is lehetőséget adó feladatok bővítik. Ezek a Megállók és a Kitekintők,
amelyek feladatai a differenciásra mutatnak példákat.
A tanórákon arra kell törekedni, hogy minden tanuló a saját fejlettségi szintjének
megfelelő feladatot kapjon. Azonban nem csak így lehet differenciálni. A differenciálás egy
másik lehetséges módja, ha ugyanazt a feladatot adjuk mindegyik diáknak, csak éppen az
egyik tanuló elvont síkon, míg a másik tevékenységgel oldja meg azt.

8

FI- 503010101/1 Matematika 1 . | FI- 503010201/1 Matematika 2. – Tanítói kézikönyv

A következő feladat háromszintű differenciálása könnyen megoldható.
Matematika 1. tankönyv I. kötet 29. oldal: Számosságok megállapítása,
összehasonlítása, a jelölések helyes használata.






Lesznek olyan tanulók, akiknek ez a feladat éppen megfelelő szintű. Ők akár
önállóan is dolgozhatnak.
Amelyik diáknak szüksége van segítségre, az vegye elő a korongját, és minden
gombára rakjon rá közülük egyet! Ha a korongokat a lapon egymás fölé rakja, akkor
könnyen összehasonlítható, melyik oszlopban van több korong.
A feladaton nehezíteni is lehet. A diákok a relációs jelbe azt is beleírhatják,
mennyivel van több gomba az egyik képen, mint a másikon.

Mivel a tanulók tudása között jelentős különbségek lehetnek, így a meglévő
taneszközök bizonyosan nem tudnak teljes mértékben minden gyerekhez alkalmazkodni. A
pedagógusok tapasztalata, felkészültsége, kreativitása azonban megtöbbszörözheti a
taneszközökben található feladatok mennyiségét, alkalmazhatóságát.

A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése
Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése mindegyik tantárgy feladata, így az 1. és 2. évfolyamos
matematikaórákon is fejleszteni kell az alábbi képességeket:
 a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése;
 az információk feldolgozásának, megkeresésének, összegyűjtésének képessége;
 beszédészlelés;
 beszédmegértés;
 beszédtempó, ritmus fejlesztése;
 érvelés;
 hallott és olvasott szöveg értésének képessége;
 helyes és kreatív nyelvhasználat;
 helyesírási képesség;
 íráskészség;
 kommunikációs képesség;
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olvasáskészség;
szóbeli kapcsolattartás képessége;
szóhasználat fejlesztése;
szókincsbővítés;
szövegalkotás képessége;
vitakészség.

Néhány példa a beszéd fejlesztését szolgáló gyakorlatok közül.
 Légzőgyakorlatok során a számokat növekvő vagy csökkenő sorrendbe sorolják a
gyerekek. A hét napjait, a hónapneveket is elmondhatják az időmérés tanulásakor.
 Olyan szópárokat olvasnak, amelyek a hangok időtartamának rögzítésére
alkalmasak. Például a tíz – tizenegy, húsz – huszonegy.
 Számokat tartalmazó nyelvtörőket mondanak vagy olvasnak, amellyel a tiszta
artikuláció fejleszthető.
Egy meggymag meg még egy meggymag, az két meggymag. Két meggymag meg még
egy meggymag, az három meggymag…
Egy kupac kopasz kukac meg egy kupac kopasz kukac az két kupac kopasz kukac. …
Néhány példa az olvasás eszközszintű használatának fejlesztésére.
A perifériás látást fejlesztő gyakorlat során a gyerekeknek a rövid időre felvillantott
(bemutatott) jeleket, számokat kell abban az elhelyezésben leírniuk, ahogyan látták.
a) +
b)
20
-

13
=

11
10

A látószögnövelő gyakorlathoz a matematikával kapcsolatos kifejezéseket, számokat
szópiramisba rendezzük, majd egyesével, rövid időre felvillantjuk. A gyerekeknek ezeket kell
elolvasniuk.
a)
öt
b)
sor
hét

szorzat

nyolc

sorozat

három

számfeladat

tizenegy

számszomszéd

Fokozatosan bővülő szavakat kell elolvasniuk a gyerekeknek úgy, hogy közben a szavak alatti
piros pontot figyelik, vagyis bejelöltük a fixáció helyét.
a)
ötven
b)
fele
összeg

tizede

ötszörös

harmada

többszörös

kilencede
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A szókincs fejlesztése is fontos a matematikaórákon. A gyerekekkel folytatott beszélgetések
során tisztázni kell azoknak a szavaknak, kifejezéseknek a jelentését, amelyet nem ismernek,
illetve pontatlanul ismernek. Például a „hossz” szó jelentését valószínűleg meg kell
magyarázni az alábbi feladat megoldásakor.

Matematika 2. tankönyv I. kötet 17/1. feladat

Ezek a szóértelmezések történhetnek verbálisan, de képekkel, ábrákkal is.

Matematika 2. tankönyv I. kötet 17/1. feladat
A jól olvasó, gyorsabban haladó tanulók akár önállóan is utánajárhatnak egy-egy szó
jelentésének.

A hallott szöveg megértésének fejlesztése az 1. évfolyam előkészítő időszakától folyamatosan
történik. Először csak rövid utasításokat kell végrehajtaniuk a gyerekeknek, majd a későbbiek
során már több mondatból álló szöveget is értelmezniük kell.
Példák a fejlesztésre:
 Irányok tanulásakor a kedvenc tárgy (játék) elhelyezése a két szék közé; pad alá,
fölé, mellé a jobb oldalra, mellé a bal oldalra; a tanuló jobb vállához, bal térdére,
bal könyökéhez, a két bokája közé, a feje fölé, háta mögé…
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Pálcikák, korongok elhelyezése a hallott utasítások alapján. (Tegyél egy korongot a
pad közepére! Tegyél egy pálcikát mellé a jobb oldalra!)
Egyszerű képek megalkotása a füzetben diktálás alapján. (Középen egy piros
pöttyös labda van. A labda fölött egy kék színű felhőcske látható. A lap bal alsó
sarkában egy sárga tulipán virít.)
Az osztály tanulóiról állításokat fogalmazunk meg, és ezekről kell eldönteni, hogy
igazak-e vagy hamisak.
(Állítások: Az osztályban mindenki szemüveges. Az osztályban vannak szemüveges
gyerekek. Egyik gyerek sem magasabb három méternél. Nem igaz, hogy minden
lány nadrágban van. Minden fiú nadrágban van, és kék az ingük. Van olyan fiú, aki
nadrágban van, és kék az inge.)
Sokkal nehezebb az állításokat megérteni, ha abban tagadás is szerepel. Az álljon
fel, aki ... című játék során azoknak kell az osztály tanulói közül felállniuk, akikre
igaz az állítás. (Álljon fel, aki nem fiú és nem szemüveges! Álljon fel, aki nem copfos
és nem visel szoknyát! Álljon fel, aki nem lány és nem kék szemű!)
Egy adott számhalmaz számairól kell eldönteni, hogy a hallott állítások közül melyik
igaz, melyik nem.

Számok: 34, 67, 13, 22, 60
Állítások: Mindegyik páros. Van köztük páros. Nincs benne kerek tízes. Mindegyik
kerek tízes. A legnagyobb szám kétjegyű és páros.
 Rövid szövegeket is alkothatnak a gyerekek képekhez, műveletekhez, esetleg játék
során is. Például a Tedd, amit mondok! játék során a párok egymásnak háttal ülnek,
nem látják egymást, de beszélgetni tudnak. A pár mindkét tagja ugyanazt a készletet
kapja (pl. síkidomok). A pár egyik tagja elrendezi a kapott készlet elemeit, és pontos
utasításokat fogalmaz meg a társának, hogy őelőtte is ugyanaz az elrendezés
alakuljon ki.
 A gyerekek tulajdonságokat, rövid állításokat írhatnak számokról. Ilyenkor minden
csoport kap egy borítékot, amelyben számok találhatók. A feladat elején minden
csoporttag húz egy számot a borítékból, ezt nem mutatja meg senkinek. Önállóan
végig kell gondolnia a szám tulajdonságait, esetleg le is írhatja ezeket. Ezután a
diákok egyesével halkan fölolvassák a tulajdonságokat, a többiek lejegyzik a
megfejtést.
A szövegértés fejlesztése a matematikaórákon is nagy hangsúlyt kap.
Mivel az 1. évfolyamon történik az olvasás és írás jelrendszerének tanítása, és a
gyerekek nem tudnak még se olvasni, se írni, ezért inkább a szóbeli közlések értésének
fejlesztése a hangsúlyos.
A 2. évfolyamon is inkább a szóbeliség dominál a matematikaórákon, de ezen az
évfolyamon az utasításokat és a szöveges feladatokat önállóan is el tudják olvasni a gyerekek,
tehát az írott szöveg megértése is hatékonyan fejleszthető.
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A szöveges feladatok megoldásának előfeltétele a szövegértés, ugyanakkor a szöveges
feladatok kiválóan alkalmasak a szövegértés fejlesztésére. A szöveges feladatok megoldása
fejleszti a diákok pontos és értelmes kommunikációját, erősíti a szövegértés és a
szövegalkotás kompetenciáját, a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást.
Ugyanúgy, mint a magyarórákon, a szöveges feladatok megoldása során aláhúzhatják
a gyerekek a kulcsszavakat (szereplőket, helyszíneket, cselekvéseket…) és kigyűjthetik a
számításhoz szükséges adatokat.
A kulcsszavak az adatlejegyzést segíthetik, tehát ezeket kell leírniuk, lerajzolniuk a
gyerekeknek.

Matematika 2. tankönyv II. kötet 42/1.
Ebben a feladatban a helyszínhez tudunk majd adatokat kapcsolni, ezért ezek lesznek
a kulcsszavak. A katicabogár és a tücsök említése lényegtelen a feladatmegoldás
szempontjából.
Tehát az adatlejegyzés így nézhet ki.
kert <27
mező
26

?

A szöveges feladatokat a diákok mindig meséljék el saját szavaikkal is, így
meggyőződhetünk, hogy valóban megértették-e az olvasottakat. Párokban dolgozva
kérdéseket tehetnek fel egymásnak a szöveggel kapcsolatban. Készíthetnek a szöveghez
rajzokat, ábrákat, így szemléltetve a szöveg adatai közötti összefüggéseket.

A digitális műveltség fejlesztése
Az interaktív tananyag elkészítésének legfőbb koncepciója az volt, hogy korszerű, a
kisiskolások életkori sajátosságaihoz igazodó, jól használható legyen. Segítségével fokozni
lehessen a különböző nyelvi tevékenységekben a tanulók tudatosságát, a kitartását és az
igényességét. Segítse őket, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő
időtartamban és mind önállóbb tájékozódással legyenek képesek irányítani.

Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai
Először is szeretnénk megköszönni a pedagógusok bizalmát, hogy a kísérleti tankönyvet
választották a tanítványaiknak. Reméljük, szívesen dolgoztak ezekkel a taneszközökkel.
Ugyancsak köszönjük a kipróbáló pedagógusoknak, szaktanácsadóknak mindazt, amit a
könyvekkel kapcsolatban megfogalmaztak. A vélemények olvasásakor nagyon örültünk a
pozitív visszajelzéseknek, melyek szerint a gyerekek szívesen oldották meg a tankönyvi és a
munkafüzeti feladatokat.
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A tankönyvek a kipróbálásban részt vett pedagógusok túlnyomó többségének
elnyerték a tetszését, szívesen tanítanának belőle a jövőben is. Sokan fogalmazták meg, hogy
a tanév elején fenntartásokkal, esetleg kifejezett ellenérzésekkel tekintettek a tankönyvek
felépítésére, szerkezetére, de kételyeik eloszlottak a tanítás során, és kifejezetten javult
szemükben a tankönyvek megítélése.
Az 1. és a 2. évfolyamon a számkör fokozatos bővítése, a 2. évfolyamon a szorzás és
osztás együttes kezelése, a maradékos osztás korai bevezetése okozta a legtöbb előzetes
aggodalmat. Bár a pedagógusok többsége számára a gyakorlat bebizonyította ennek a
logikának a működőképességét, maradtak néhányan, akik úgy vélik, ez az elgondolás nem
hatékonyabb, mint a korábbiak, mert a lassabban haladó gyerekekre túl nagy terhet ró a
számkörbővítéssel együtt járó szorzás, osztás elsajátítása és szöveges feladatban való
alkalmazása. Ugyanakkor ez a vélemény határozottan kisebbségben van. Számos pedagógus
számolt be arról, hogy osztálya tanulói jól elsajátították az anyagot, és feltűnően sokan meg
is szerették a matematikát. A gyerekekkel készített fókuszcsoportos beszélgetés ez utóbbit
támasztotta alá: a gyerekek szívesen tanulnak a tankönyvből, és érdekesnek tartják a
feladatokat.
A legnagyobb várakozás a tankönyvek újszerű tematikáját fogadta. Volt, aki a tanév
elején attól tartott, hogy a jó képességű gyerekeket ez a haladásukban gátolni fogja, mások
épp ellenkezőleg, arra gondoltak, hogy a lassabban haladók túl korán találkoznak a nehezebb
anyagrészekkel. Ezek az aggodalmak azonban általában nem igazolódtak, a tankönyvek
alkalmasnak bizonyultak a megfelelő differenciálásra. A lassabban haladó gyerekek a
korábbinál kevesebb kudarcélménnyel, sokkal motiváltabban voltak képesek egész évben
dolgozni, ugyanakkor a gyorsabban haladók megértették a leckék logikai rendszerét, és
önállóan is képesek voltak a számkör bővítésére. Többen is beszámoltak arról, hogy az év végi
felmérők kifejezetten jól sikerültek.
A pedagógusok jó megoldásnak tartották, hogy fejezetenként egy-egy téma köré épül
fel az anyag. A témák a gyerekek számára érdekesek, motiválók. A tankönyvek témái
életszerűek, alkalmasak arra, hogy megmutassák a matematika mindennapi használatát. Jól
szemléltetnek, megfigyeltetnek, gondolkodtatnak, és valós problémahelyzeteket állítanak a
tanulók elé.
A kipróbáló tanítók kiemelték, hogy nagyon szisztematikus az anyag, mivel ugyanolyan
a fejezetek felépítése, ami a tanítást is könnyíti, ezenkívül a gyerekek is megszokják, hamar
megértik a következő lépéseket. Tetszést arattak a Megálló és Kitekintő részek egy-egy
szakasz végén, ezek segítették az önellenőrzést, illetve ösztönözték a tanulókat a további
ismeretek felfedezésére.
A tankönyvek nagymértékben építenek a tanulók szövegértésére. Van, aki a
tankönyvek legnagyobb erényének tartja a szöveges feladatokat, mert a szokásos tanítási
feladatokon kívül arra is alkalmasak, hogy segítségükkel versenyekre készüljenek fel a
gyerekek. Jónak tartják a szöveges feladat tanításának metódusát, nagyon jól megtanítható
így a szöveges feladat menete, szépen építkeznek e téren a tankönyvek. Emellett a leckék
témája, a kérdések, utasítások szövegezése fejleszti a nyelvi, kommunikációs képességeket is.
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A gyerekek tudásvágyát, kíváncsiságát felkeltették az egyes leckék, a változatos
feladatokat könnyedén értelmezték, nem csupán tárgyi tudást kaptak, hanem fejlődött
gondolkodási készségük, szóbeli kifejezőkészségük, problémamegoldó képességük, társas
kompetenciáik. A tankönyvek nagyon pozitív tulajdonsága, hogy a példákat a mindennapi
életből merítik. Egy példa erre a tömeg mérésénél a mérleghinta feladata, melyet akár egy
valós mérleghintán is meg lehet eleveníteni, így saját tapasztalat révén sikerül megoldani az
adott feladatot.
A feladatok alkalmasak arra, hogy a tanulók ne csak egyénileg, hanem párban és
csoportban is dolgozzanak. Ezekkel a módszerekkel a vizsgált iskolákban éltek is a
pedagógusok.
A pedagógusok és a tanulók többsége elégedett volt a tankönyvek képeivel,
tipográfiájával. A tankönyvek áttekinthetők, a színvilág, az illusztráció a gyerekek életkorához
illeszkedő, szívesen használják ezeket a tankönyveket. Az ábrák mobilizálják a vizuális
észlelést, segítik a tanulást. A képek a matematikán túli ismereteiket is bővítik, esetenként
más tantárgyakhoz is kapcsolhatók.
A pedagógusok konkrét javaslatai, észrevételei közül nagyon sokat beépítettünk az
átdolgozás során az 1. és a 2. évfolyamos kiadványokba. Íme, néhány ezek közül.
Az 1. évfolyamos matematikakönyv I. és II. kötetének átdolgozása során a kevésbé
fejlesztő, nagy helyet igénylő feladatokat elhagytuk vagy összehúztuk úgy, hogy több példa
kiférjen az adott helyre.
Több lett a sorozat és függvényre vezető feladat a könyvekben, illetve egyszerű
analógiára épülő példákat készítettünk, hogy szemléletesebb legyen a műveletek közötti
kapcsolat.
Elvégeztük a nyitóképek javításait, figyelve minden apró részletre. Amelyik témához
nem volt nyitóképünk, oda készítettünk.
Nagyon sok illusztrációt kicseréltünk, hogy a feladatok megoldása egyértelmű legyen.
Például cseréltük azokat az ábrákat, amelyekben párosával használható tárgyakat (kesztyű,
korcsolyacipő stb.) kellett megszámlálniuk a gyerekeknek, mivel az ilyen típusú feladatok
valóban gondot okozhatnak a diákoknak. Nem egyértelmű számukra még, hogy ilyenkor
például 1 pár cipővel vagy 2 db cipővel kell számolniuk (pl. Matematika 1. tankönyv I. kötet
75. oldal).
Az 1. évfolyamos kísérleti könyvben a vonalelemek írása sajnos a lap aljára került. Ez
helytelen, mivel egy 120 oldalas könyv jobb oldalának alsó soraiban nagyon nehéz írni. Ezeket
javítottuk.
A pedagógusok javaslatát figyelembe véve az 1. évfolyamos könyvben változtattunk a
bontások lejegyzésén a 3-as, 4-es és 5-ös számkörben. Azonban a számok bontását
összeadással csak az 5-ös számkör után írjuk fel a továbbiakban is (pl. Matematika 1. tankönyv
I. kötet 35., 39. oldal).
A 2. évfolyamos matematikakönyv I. és II. kötetének átdolgozása során az eredeti
koncepciót nem változtattuk meg, vagyis a 100-as számkörben a szám- és műveletfogalom

15

FI- 503010101/1 Matematika 1 . | FI- 503010201/1 Matematika 2. – Tanítói kézikönyv

kialakítása továbbra is szakaszosan (tízesével) történik. Egy-egy témakörön belül mind a négy
alapművelettel foglalkozunk, ezáltal az összeadás, kivonás, szorzás és osztás műveletek
folyamatos gyakorlása biztosított.
A kipróbáló pedagógusok véleménye szerint a feladatokra szánt idő nagy része a
bevezetőképek értelmezésével telt, így elvonta a figyelmet a matematikai tartalomtól. Ezért
a bevezetőképeket kicseréltük, és ahol lehetett, a többi feladatnál is ötletesebb, színesebb
vizuális elemeket használtunk. Ezzel az alsó tagozatos matematika tankönyvcsalád
formavilágát is egységesítettük.
A kísérleti könyvben nem használtunk piktogramokat a feladatok mellett, de a
beérkező vélemények alapján látszik, hogy erre igényt tartanak a pedagógusok. Így az
átdolgozás során az alábbi jelöléseket vezettük be:
 Párban dolgozzatok!
 Ezeket a feladatokat csoportban is megoldhatjátok.
 Ezeknek a feladatoknak a megoldásához az internetet is használhatod.
 A füzetedben oldd meg a feladatot!
A kollégák jelezték, hogy néhány témánál megcserélnék a tankönyvben és a
munkafüzetben lévő feladatokat, és azt kérték, hogy a tankönyv és a munkafüzet funkciója
jobban különüljön el. Ezt szem előtt tartottuk az átdolgozás során, így szükség esetén
megcseréltük a tankönyvi és a munkafüzeti feladatokat, vagyis a tankönyvben vannak az
előkészítő és a tananyag megértését szolgáló feladatok, míg a munkafüzetben az új ismeret
gyakorlását elősegítő és a differenciálást szolgáló feladatok.
A 2. évfolyamos matematika tankönyv I. kötete 16 oldallal bővült. Erre azért volt
szükség, hogy a szorzás, osztás előkészítésekor több feladat legyen a fogalmak bevezetésére,
illetve a négy alapműveletet a 30-as és a 40-es számkörben lépésről lépésre sajátíthassák el a
gyerekek.
Természetesen törekedtünk a feladatok nehézségi fok szerinti sorba rendezésére, és
az átdolgozás során figyelembe vettük a konkrét tanítói javaslatokat, de a nehézség szerinti
sorba rendezést nem lehet mindenki számára egyértelműen megvalósítani, hiszen minden
diáknak más-más feladat jelenthet nehézséget.
A pedagógusok véleménye szerint bizonyos feladattípusból (például sorozat,
szabályjáték, nyitott mondat) kevés található a könyvben. Az átdolgozás során növeltük
ezeknek a feladattípusoknak a számát mind a tankönyvben, mind a munkafüzetben.
A pedagógusok egy része túl korainak tartja, hogy a diákok év elején a szöveges
feladatok megoldásakor szöveges választ írjanak, mivel a 2. évfolyam elején még lassan írnak.
Ezért a szöveges válaszadást is fokozatosan vezetjük be. Az átdolgozás során csak a 40-es
számkörtől kérjük a diákoktól az önálló szöveges választ.
Ügyeltünk arra, hogy a szöveges feladatoknál megfelelő nagyságú hely legyen az
adatlejegyzéshez.
Több pedagógus jelezte, hogy az első kötetben vannak túl hosszú szöveges feladatok
is. Véleményük szerint olvasástechnikailag, szövegértésben még nem tartanak ott a tanulók

16

FI- 503010101/1 Matematika 1 . | FI- 503010201/1 Matematika 2. – Tanítói kézikönyv

az év elején, hogy ezt könnyen megértsék. A túl hosszú szöveg elveszi a gyengébben olvasó
tanulók kedvét a feladattól. Fontos ezen a téren a fokozatosság, mert a tanulók többsége csak
a tanév második felére jut el a szövegértés olyan szintjére, hogy ne vegye el idejét és kedvét
a túl hosszú szöveg. Az átdolgozás során arra törekedtünk, hogy az I. kötetben lévő szöveges
feladatok szövege ne legyen 2-3 sornál hosszabb, de ez nem azt jelenti, hogy a szövegeket
leegyszerűsítettük.
A maradékos osztásokat a tankönyvben is négyzethálóra tettük, hogy a maradék a
megfelelő helyi érték alá kerüljön. A munkafüzeti megoldás eddig is nagyon szemléletes volt,
ezt alkalmaztuk a tankönyvben is. Ezekben a feladatokban írott számjegyekkel írtuk a
számokat.
Általánosságban elmondható, hogy a munkafüzetekbe a kipróbálást követően jelentős
számban nem került új feladat. Inkább a feladatok sorrendiségén változtattunk, elősegítve
azok egymásra épülését – ezáltal a kiadványok jobban strukturáltak lettek. Az 1. évfolyamos
kiadványokba helyet kapott a számjegyek írása is.
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II.1. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE
Az 1. és a 2. évfolyamon a tankönyvek készítésekor nem bontottuk a tananyagot fejezetekre,
hiszen a tananyag jelentős része, mint ahogy azt a következő táblázat is mutatja, a
Számelmélet, algebra és a Geometria köré épül. Az 1., a 4. és az 5. tematikai egységhez tartozó
tananyagtartalmakat, fejlesztési célokat az egyes leckék komplex módon tartalmazzák.
Tematikai egység
1.
Gondolkodási
módszerek,
halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok
2. Számelmélet, algebra
3. Geometria
4. Függvények, az analízis elemei
5. Statisztika, valószínűség
Számonkérés
Ismétlés

Kerettantervi
óraszám
az 1-2.
évfolyamon

Javasolt
óraszám az
1. évfolyamon

Javasolt
óraszám a
2. évfolyamon

folyamatos

folyamatos

folyamatos

147
46
32
10
16
8

73
23
16
5
8
4
129 óra
+ 15 óra szabad
órakeret
Összesen
144 óra

74
23
16
5
8
4
130 óra
+ 14 óra szabad
órakeret
Összesen
144 óra

A következőkben arra mutatunk példát, hogy egy tankönyvi lecke milyen módon
tartalmaz feladatokat mind az 5 kerettantervi tematikai egységhez, összefűzve a különböző
témakörök tananyagtartalmát. Már az 1. évfolyam 1. leckéjénél a Válogatásoknál
(Matematika 1. tankönyv I. kötet 4–5. oldal; Matematika1. munkafüzet I. kötet 4–5. oldal) is
megfigyelhető ez.
Tematikai egységek
Ismeretek/Fejlesztési követelmények
1. Gondolkodási módszerek, Tárgyak, dolgok válogatása, rendezése.
halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok
Olyan dolgok áthúzása, melyek nem
illenek egy bizonyos sorba.

Feladat
Tk. 4. o. 1., 3., 5.
o.,
Mf. 4. o. 1.
Tk. 4 o. 2.

Hasonlóságok
és
különbségek
felismerése.
Mf. 4. o. 2., 3.
2. Számelmélet, algebra
Tárgyak megszámlálása egyesével.
3. Függvények, az analízis Sorozat képzése alakzatokból.
Mf. 5. o. 3.
elemei
4. Geometria
Az adott formák összekapcsolása Mf. 5. o. 1., 2.
tárgyakkal.
5. Statisztika, valószínűség
Adatok gyűjtése.
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Az 1. évfolyamos újgenerációs Matematika tankönyv felépítése
Mint ahogy azt már az előzőekben is említettük, az 1. évfolyamos matematikakönyv nem
tagozódik fejezetekre, mivel a tananyag a számkörbővítés köré csoportosítva épül fel. A
számfogalom kialakítása a 20-as számkörben lineárisan, lépésről lépésre történik, vagyis
mindig eggyel nagyobb számkörben dolgoznak a tanulók.
Az egyes tankönyvi leckék a következő nagyobb egységekre (témakörökre) bonthatók:
 Előkészítő időszak: válogatások; összehasonlítások; tájékozódás; több, kevesebb,
ugyanannyi
 Számok írása, számolás 0-tól 10-ig
 Vonalak, síkidomok, testek. Játék a tükörrel
 Mérések: hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés, időmérés
 Számok írása, számolás 10-tól 20-ig. A római számok
 Kitekintés 100-ig
A leckék tartalmilag összefüggő rendszert alkotva épülnek egymásra.
Az alapozó, a matematikai fogalmakkal ismerkedő leckékben összehasonlításokkal
(magasság, hosszúság, vastagság), a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmával ismerkednek
meg a tanulók, feladatokon keresztül. Tájékozódnak a jobb, bal, felette, alatta, kint, bent
fogalmak használatával.
Ezt követi a számok jelének megismerése, írása, a számfogalom alakítása. A tankönyv
a számokat növekvő sorrendben tárgyalja. Egyetlen kivétel a nulla, amelyet a kettő után
ismernek meg a tanulók.
A számfogalom alakítását 2 nagy részre bontottuk. Az I. félévben a számkörbővítés 10ig történik meg, a második félévben 20-ig.
Az egyes számkörökhöz kapcsolva ismerkednek meg a tanulók a páros és páratlan
számok, a számszomszédok, a nyitott mondat, a sorszámnév fogalmával.
Amikor az adott számkörben a tanulók biztos számfogalommal rendelkeznek, akkor
kerül sor az alapműveletek tanítására. Az alapműveletek mind a négy területére (az
alapműveletek bevezetése, a műveletvégzés, a műveletek közötti kapcsolat felismerése, a
műveletek tulajdonságai) kellő hangsúlyt fektetünk.
Az összeadás és a kivonás műveletének bevezetésére külön kerül sor, majd ezután
következik a két művelet között fennálló kapcsolat bemutatása.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése számkörhöz kapcsolódva jelenik
meg. Elsődleges cél a tanulók tapasztalatszerzése. A második kötetben kaptak helyet a
mérésekkel, mértékegységekkel foglalkozó oldalak. A 10-es számkörhöz kapcsolódik a
hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés, a 12-es számkörhöz az időmérés.
A geometriai témakör az I. és a II. kötetben is szerepel. A gyerekek szabad alkotás
közben ismerkednek meg az egyenes és görbe vonalakkal. Megfigyeléseket végeznek a
síkidomok közül a körrel, négyzettel, téglalappal, háromszöggel és a testekkel kapcsolatban.
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Az alsó tagozaton a kombinatorika, a valószínűség és a statisztika tanítása ugyancsak
tapasztalatszerzésre alapul. Az újgenerációs könyvekben nem önálló leckében, hanem az
egyes tananyagtartalmakhoz kapcsolva történik az alapozás.
A tankönyvben az egyes témaköröket bővebb, a felzárkóztatásra vagy a
tehetséggondozásra is lehetőséget adó feladatok szélesítik. Az 5-ös, a 10-es, a 15-ös és a 20as számkör után Megállók vannak, ezek feladatai a differenciált rétegmunka
megszervezéséhez adnak segítséget.
A kiadványokban a szorzás és az osztás előkészítése nagyobb hangsúlyt kap. Már az
első évfolyamon elkezdődik a szorzás és az osztás előkészítése, ezért néhány számkör (6-os,
10-es, 12-es, 18-as, 20-as) után Kitekintők vannak.
Az 1. évfolyamos matematika tananyag feldolgozására évi 148 óra a kapcsolódó
kerettantervi javaslat. Az első félévre szánt 74 órában a matematika tantárgy alapozása
történik, a tankönyv az olvasás, írás során is jól hasznosítható irány- és
helyzetmeghatározásokra (jobbra, balra, alatta, mögötte stb.) szán időt és feladatot. Ezt
követik a számok megismerésével, fogalomalakításával és írásával, az összeadással,
kivonással, nyitott mondatokkal, sorszámnevekkel, számszomszédokkal, a páros és páratlan
fogalmával foglalkozó feladatok. A második félévi kötetben kaptak helyet a számfogalom
alakításán túl a mérésekkel foglalkozó oldalak, a tükörrel történő ismerkedés. Mindkét kötet
végén vonalakkal, síkidomokkal és testekkel kapcsolatos feladatok vannak. A két félévre
összesen 120-120 oldalnyi tankönyvi, valamint az elmélyítést segítő 80-80 oldalnyi
munkafüzeti feladatot talál a kiadványok használója. Az ismeretelemek mennyisége az
óraszámhoz szabott.
Mivel az 1. évfolyamos tanulók zöme most ismerkedik az olvasás és az írás
jelrendszerével, ezért a kisdiákok a feladatok utasítását sem tudják elolvasni. Felmerülhet a
kérdés, akkor minek is kellett kiírni az utasítások szövegét. Természetesen azért, hogy a
pedagógusnak és a szülőnek is egyértelműen értelmezhetők legyenek a feladatok. Kezdetben
a tanító vagy egy már olvasni tudó gyerek felolvashatja az egyes feladatok utasítását, amelyet
aztán közösen értelmezhetnek az osztály tanulói. Kellő tapasztalat után elég, ha a
csoporttagok, később pedig már az is elég, ha a tanulópárok egymásnak fogalmazzák meg, mit
is kell az adott feladatban elvégezni.
A tanulók tankönyvben való eligazodását jelmagyarázat segíti, amely a belső borítón
kapott helyet. A feladatok tartalmának áttekinthetőségét segítik ezek a piktogramok. A
hasonló típusú feladatok értelmezésében a tanulók könnyen „rutint” szerezhetnek, így a
későbbiek során az önálló feladatmegoldás is elképzelhető.

Az 1. évfolyamos Matematika tankönyvi leckék szerkezete és alkotóelemei
Minden tankönyvi témakör egy-egy tematikus képpel kezdődik, amelyeken a korosztály
életkori sajátosságaihoz kapcsolódó témákat jelenítünk meg.
A nyitóképek témái lehetőséget biztosítanak a Nat-ban megfogalmazott fejlesztési
feladatok megvalósításához.

20

FI- 503010101/1 Matematika 1 . | FI- 503010201/1 Matematika 2. – Tanítói kézikönyv

Például:
 A tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését
támogatjuk, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése.
 Kiemelt figyelmet fordítunk az ünnepek megismerésére.
 Arra ösztönözzük a diákokat, hogy kapcsolódjanak be a környezetük értékeinek
megismerésébe, megőrzésébe.
 Felkészítjük a tanulókat az önállóságra, a szabályok betartására a közlekedésben.

A nyitóképekről történő beszélgetések során megfigyelhető és fejleszthető a tanulók
szókincse, szövegértése, szövegalkotása.
Önálló gondolatok kifejtésére is lehetőség van a képről alkotott történet, számfeladat
kapcsán. Kérdéseket is feltehetnek egymásnak a gyerekek, habár az önálló kérdés
megfogalmazása az első osztályos tanulók számára még nagyon nehéz. Azonban az utasítások
mellett megfogalmazott kérdések mintát mutatnak számukra, és így megtapasztalják, hogy
egy-egy képről milyen sokféle kérdés tehető fel a matematikával kapcsolatban.
Mindegyik nyitókép az adott számkörhöz illeszkedik. Például a 4-es számkör
tanításakor megszámlálhatják a gyerekek, miből van 4 a képen, miből van több, miből van
kevesebb. Ha figyelmesen megnézzük a képet, látható, hogy a 4 összes bontása is leolvasható
a képről.
 4 + 0, 0 + 4
Négy gyermek
van a képen, mindegyik fiú, nincs
lány közöttük.
 1 + 3, 3 + 1
A
képen
4
madár van, amelyek közül 3 repül,
1 pedig a faágon ül.
 2+2
Négy
gomba
van a képen, ezek közül 2-2 egyforma.
Egy-egy témakörön belül mindig az adott bevezetőkép témájához illeszkednek a
feladatok, biztosítva ezzel a projektoktatás lehetőségét.
Az egyes számkörök tanításakor először a szám- és mennyiségfogalom kialakítása
történik. A tanulók konkrét, számukra is megfogható módon (virágok, állatok, gyümölcsök,
tárgyak számlálásával) ismerkednek a számok fogalmával. Az ismeretek közvetítéséhez a
gyerekek mindennapi életéből vett példákat használunk. Az érthetőség érdekében minden új
dolgot próbálunk úgy megjeleníteni, hogy az teremtsen minél több lehetséges kapcsolódási
pontot a tanulók meglévő tudásával: szókincsükkel, személyes tapasztalataikkal, előzetes
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ismereteikkel, magyarázó modelljeikkel. Ezek a kapcsolódási pontok biztosítják az ismerős
kiindulási alapot az új dolog megtanulásához.
A könyvben az egyes számok fogalmának kialakítását hasonló módon végezzük, ezzel
is segítve az első osztályos tanulók önálló munkálkodását, mivel a visszatérő feladatsor segíti
az elmélyülést. A szemléltetésen túl – amelynek során képeken, számegyenesen,
táblázatokon keresztül segítjük a szám fogalmának kialakítását – a feladatok cselekvésre is
késztetik a tanulókat (rajzolás, színezés, építés, méregetés), segítve a tapasztalatszerzést.
Nullától tízig egy-egy szám fogalmának kialakítása kapcsán a könyv 1. feladatában a
következők találhatók:
 a szám jelének bemutatása,
 a kézen mutatott ujjak,
 képről történő számlálás,
 dominó,
 számegyenes,
 a páros és páratlan szám fogalmának előkészítéseként az adott számnak megfelelő
számú gyerek rajza, akik párokat alkotnak.
A továbbiakban a halmazok számosságának megállapítása, a számosságok
összehasonlítása következik. A feladatok megoldása során a relációs jelek használatának
alkalmazására van lehetőség. Itt jegyeznénk meg, hogy az alsó tagozatos újgenerációs
tankönyvek nem használják a relációs jel kifejezést, helyette a kisebb, nagyobb, egyenlő
szavakat alkalmazzuk.
Ezt követi a számjegyek vázolása, írása. A Nemzeti Köznevelési Portálról letölthetők a
vázolólapok, amelyek segítségével előkészíthetjük a tankönyvi, munkafüzeti
írásgyakorlatokat. A tankönyvben – a vázolólapokhoz hasonlóan – nagy alakú számjegyek
írásával kezdünk, majd fokozatosan csökkentjük a számok méretét. A munkafüzetben már
csak a négyzethálós füzettel megegyező méretű számokat íratunk. Itt nemcsak az új számok
írását gyakoroltatjuk, hanem a már eddig tanult számokét is.
Amikor a gyerekek megtanulták az adott szám írását, akkor következik a szám
használatának gyakorlása különböző feladatokon keresztül.
Háromtól tízig minden új szám tanításakor az összes lehetséges bontás rendezetten
bemutatásra kerül. Megkülönböztetjük azokat a lehetőségeket, amelyek a tagok
sorrendjében térnek el egymástól. Természetesen azokat az eseteket is megadjuk,
amelyeknek az egyik tagja nulla.
A számfogalom kialakítása az 1, 2 és 0 számok tanításakor két-két oldalon történik, a
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 számok tanításakor pedig négy-négy oldalon.
A műveletfogalom kialakítása az 5-ös számkör után kezdődik, ahol tevékenységhez
kapcsolva megismerkednek a gyerekek az összeadás és a kivonás fogalmával. Rajzok segítik
az összeadás, hozzáadás és elvétel, kivonás megértését (elfogyasztott körte, eldőlő bábu,
elugráló béka, kosárba almát szedő gyerekek.). Az új műveletek bevezetését követi az
összeadás és a kivonás fogalmának elmélyítése és a kapcsolatuk szemléltetése.
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A következő három kép a Matematika 1. tankönyv I. kötetének 43/2., 44/2., 46/3. és
48/1. feladatában is szerepel. Természetesen az ismétlődésnek oka van. Ennek a három
képnek a segítségével szeretnénk szemléletesen előkészíteni az összeadás és a kivonás
kapcsolatát.

Erről a három képről először összeadást, majd kivonást kell írniuk a gyerekeknek. A
Matematika 1. tankönyv I. kötetének 48/1. feladatában pedig összeadást és kivonást is írtunk
a képekről. Így már nem lesz nehéz a gyerekeknek az összeadás és a kivonás kapcsolatának
felfedezése, hiszen ezekről a képekről már ők is készítettek különböző műveleteket.
A műveletfogalom kialakításakor az összeadáshoz és a kivonáshoz is négy-négy
tankönyvi oldal készült, míg a műveletek közötti kapcsolat szemléltetésére egy oldal áll
rendelkezésre.
Az 5-ös számkörtől kezdve mindig az adott számkörben történik az összeadás és a
kivonás gyakorlása, valamint a számolási rutin fejlesztése. Mindegyik témakörben először az
összeadással kapcsolatos feladatok vannak egy oldal terjedelemben, majd ezt követik
ugyancsak egy oldal terjedelemben a kivonással kapcsolatos feladatok, végül két oldalon a
műveletek közötti kapcsolatra és gyakorlásra találhatók példák.
A tizenegynél nagyobb számoknál a számkörbővítés hasonlóan történik, mint a kisebb
számok esetében, de azért a már tanult ismereteket alkalmaztatjuk a tanulókkal.
Egy-egy tíznél nagyobb szám fogalmának kialakításakor a könyv 1. feladatában a
következők találhatók:
 képről történő számlálás,
 a szám jelének bemutatása,
 a számnak megfelelő római szám bemutatása,
 dominó képe,
 számegyenes,
 számszomszédok jelölése.
Ezt követi a nagyságviszonyok összehasonlítása, az adott szám tulajdonságaival
kapcsolatos feladatok és a szám bontása táblázatos formában.
A számfogalom kialakítása a 11, 12, 13, 14 és15 tanításakor két-két oldalon történik, a
16, 17, 18, 19, 20 tanításakor pedig egy-egy oldalon.
A tíznél nagyobb számok tanításakor az összeadás és a kivonás egyik legnehezebb
pontjához érünk el, ugyanis az átváltások megértése, alkalmazása nehéz feladat elé állítja a
gyerekeket. Minden egyes számkörben építünk a már tanult ismeretekre, ezért kiemelt
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figyelmet fordítunk az analógiák alapján elvégezhető műveletvégzésre, az összeadás és a
kivonás közötti kapcsolatra, valamint a tagok felcserélhetőségére.
Minden számkörben először azokkal az összeadásokkal és kivonásokkal foglalkozunk,
amelyek során nincs szükség átváltásra. Például a 11 a 10 és az 1 összegeként írható fel, a 11ből pedig a 10 és az 1 vehető el átlépés nélkül.
Matematika 1. tankönyv II. kötet 24/2.

Ezt követi azoknak az összeadásoknak és kivonásoknak az elvégzése, ahol szükség van
a tízesátlépésre. Természetesen nem egyszerre tanítjuk, hanem először az összeadást, utána
pedig a kivonást. A feladatokat analógiákra építettük, és minden egyes számkörnél
tevékenykedtetéssel, rajzokkal segítjük a megértést.
Például: Matematika 1. tankönyv II. kötet 33/1. és 35/1.

A tízesátlépéssel megoldható művelet értelmezésekor, gyakorlásakor fontos az összeg
és a különbség változásainak megfigyeltetése analógiák alapján. Ilyenkor nem azt várjuk el a
gyerekektől, hogy szakszerűen megfogalmazzák ezeket a változásokat, sokkal inkább azt, hogy
észrevegyék és a későbbi számításaik során alkalmazzák ezeket a tapasztalataikat. Például a
következő feladatban a pótlások elvégzésekor is jól lehet használni a megszerzett
tapasztalatokat.

Matematika 1. tankönyv II. kötet 59/2.
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Az 1. évfolyamon a gyerekek a négy alapművelet közül az összeadással és kivonással
ismerkednek meg részletesen, és tapasztalatot szereznek a szorzásról és az osztásról is.
A kerettanterv alapján az 1-2. évfolyam egy fejlesztési egységnek tekinthető, így a
megadott tananyagtartalom az 1. és a 2. évfolyam között tetszőlegesen elosztható. Habár a
számkörbővítés nagyban befolyásolja a tananyagbeosztást, mégis van lehetőség egy-egy
kisebb tananyagrész átcsoportosítására az egyes évfolyamok között.
Az 1. évfolyamon a szorzás és az osztás nem tananyag, de a szorzás és az osztás
előkészítése elkezdődhet. Természetesen sok olyan gyerek is van, akit már foglalkoztat ez a
téma.
Az újgenerációs 1. évfolyamos matematika tankönyvekben elkezdődik a szorzás és az
osztás előkészítése. A 6-os, a 10-es, a 12-es, a 18-as és a 20-as számkörök után egy-egy
Kitekintő található. Itt nem a szorzás és az osztás műveletét tanítjuk meg, hanem sokféle
tevékenységhez kapcsolva alapozzuk meg ezeknek a műveleteknek a tanítását. A műveletek
előkészítésére szánt idő a tapasztalatok alapján a későbbiek során megtérül, így nem
kérdőjelezhető meg a hasznossága.

A 2. évfolyamos újgenerációs Matematika tankönyv felépítése
A 2. évfolyamos Matematika tankönyv az önálló feladatmegoldást, a differenciálást és a
képességfejlesztést támogatja. A matematikai ismeretek sokoldalú alkalmazásához,
gyakorlásához nyújt segítséget változó nehézségi fokú feladataival.
A 100-as számkörben a szám- és műveletfogalom kialakítása szakaszosan (tízesével)
történik. Az I. félévben a számkörbővítés 50-ig történik meg, a második félévben 100-ig.
Egy-egy témakörön belül először a számfogalom kialakítására kerül sor. Amikor az
adott számkörben a tanulók biztos számfogalommal rendelkeznek, akkor történik az
alapműveletek tanítása, amelynek mind a négy területére (az alapműveletek bevezetése, a
műveletvégzés, a műveletek közötti kapcsolat felismerése, a műveletek tulajdonságai) kellő
hangsúlyt fektetünk. Megismerkednek a gyerekek a műveletek elvégzésének sorrendjével és
a zárójel használatával is.
Minden témakörben van Megálló, amelynek feladatai a differenciált rétegmunka
megszervezéséhez adnak segítséget. Ugyancsak témakörönként található Kitekintő, amely a
tehetséggondozáshoz kínál feladatokat.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése számkörhöz kapcsolódva jelenik
meg a tankönyvben. A 20-as számkörhöz kapcsolódik a hosszúságmérés és az
űrtartalommérés, a 30-as, a 60-as és a 70-es számkörhöz az időmérés, a 100-as számkörhöz a
hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés.
A geometriai témakör a tankönyv II. kötetében szerepel. Ebben a fejezetben a sík- és
térbeli téjékozódó képesség fejlesztése történik, illetve tovább folytatódik a
tapasztalatszerzés a vonalakról, síkidomokról és a testekről.
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A kombinatorika, a valószínűség és a statisztika tanítása tapasztalatszerzésre alapul.
Az újgenerációs könyvekben nem önálló leckében, hanem az egyes tananyagtartalmakhoz
kapcsolva történik az alapozás.
A 2. évfolyamos matematika tananyag feldolgozására évi 148 óra a kapcsolódó
kerettantervi javaslat. Az első félévre szánt 74 órában a számok megismerésével, mérésekkel,
mennyiségekkel, összeadással, kivonással, szorzással, osztással, a műveletek sorrendjével, a
zárójelek használatával foglalkozunk. A második félévi kötetben kaptak helyet a számfogalom
alakításán túl a további mérésekkel és a geometriával foglalkozó oldalak. A két félévre
összesen 136 és 120 oldalnyi tankönyvi, valamint az elmélyítést segítő 80-80 oldalnyi
munkafüzeti feladatot talál a kiadványok használója. Az ismeretelemek mennyisége az
óraszámhoz szabott.

A 2. évfolyamos Matematika tankönyvi leckék szerkezete és alkotóelemei
Minden tankönyvi témakör egy-egy tematikus képpel kezdődik, amelyeken a korosztály
életkori sajátosságaihoz kapcsolódó témákat jelenítünk meg.
A nyitóképek témái lehetőséget biztosítanak a Nat-ban megfogalmazott fejlesztési
feladatok megvalósításához.
Például:
 A tanulókkal megismertetjük népi kultúránk értékeit, hagyományait. (Matematika 2.
tankönyv I. kötet 98/1.)
 Olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését támogatjuk, mint a
kötelességtudat, a munka megbecsülése. (Matematika 2. tankönyv I. kötet 118/1.)
 Megalapozzuk az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza megismerését. (Matematika
2. tankönyv II. kötet 55/1.)
 Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen igényük a mozgásra! A magyar sikerek
ismerete segíthet ebben. (Matematika 2. tankönyv II. kötet 73. oldal)
 Motiváljuk a tanulókat az egészséges életmódra, illetve az elért eredmények
kapcsán a nemzeti öntudatot is fejlesztjük. (Matematika 2. tankönyv II. kötet 82/2.)
 Védett állatok és növények megismerésével a diákok bekapcsolódnak a környezetük
értékeinek, sokszínűségének megismerésébe, megőrzésébe. (Matematika 2. tankönyv
II. kötet 91/1.)
 Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra! (Matematika 2. tankönyv II. kötet 97/1.)
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Az általános iskola 1. évfolyamán a diákok az alapműveletek közül az összeadással és
a kivonással ismerkednek meg, a 2. évfolyamon pedig a szorzással és az osztással. Bár az
újgenerációs 1. évfolyamos kiadványokban a szorzás és az osztás előkészítése nagy hangsúlyt
kap, az ehhez kapcsolódó fogalmak bevezetése a 2. évfolyamon történik.
A 20-as számkör első részében az 1. évfolyamon tanultakat (számfogalom, összeadás
és kivonás a számkörben) ismételjük át, míg a második részében a szorzás, osztás, maradékos
osztás fogalmának előkészítése történik, építve az 1. évfolyamon szerzett tapasztalatokra.
Ugyancsak a 20-as számkörben kerül sor a 2-es szorzó- és bennfoglaló tábla megtanítására is.
Tehát egy számkörön belül jelenik meg az ismétlés és a 2. évfolyamos tananyaghoz
kapcsoltató ismeretek egy része is. Ha szeretnénk az ismétlés után méréseket (diagnosztizáló,
szummatív) elvégezni, akkor azt még a szorzás és az osztás előkészítése előtt tegyük meg.
A 20-as számkör után következik a hosszúság és az űrtartalom mérése. Azért ezzel a
két méréssel foglalkozunk, mivel ezekhez kapcsolhatók olyan mértékegységek, amelyek
között a váltószám tíz. Itt is veszünk új tananyagot, mivel a hosszúságmérésnél bevezetjük a
centiméter fogalmát.
Tehát már a 20-as számkörből is látszik, hogy miközben átismétlünk egy tanult
ismeretet, rögtön ki is bővítjük azt. A fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai
gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol az életkori,
egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő
absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban
haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.
A számkörökhöz kapcsolódó témakörök a következőképpen épülnek fel:
 Szemléltetés, számlálás. Egy-egy témakörön belül mindig az adott bevezetőkép
témájához illeszkednek a feladatok, biztosítva ezzel a projektoktatás lehetőségét.
 Számfogalom kialakítása az adott számkörben (számok képzése, bontása helyi
érték szerint; számok helye a számegyenesen; számszomszédok; számok
tulajdonságai).
 Összeadás, kivonás. Számok összeg- és különbségalakja. Az összeadás és a kivonás
kapcsolata. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Szöveges feladatok.
 Szorzás, osztás. A számkörhöz kapcsolható szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése.
A szorzás és az osztás kapcsolata. Tényezők felcserélhetősége. Maradékos osztás.
Szöveges feladatok.
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Az összeadással és kivonással, valamint a szorzással és osztással kapcsolatos
numerikus feladatok után mindig egy-egy oldalnyi szöveges feladat van a tankönyvben. A 20as számkörben mintát mutatunk a szöveges feladatok lépésről lépésre történő megoldási
menetére. Vagyis a szöveg alapján kerestetjük meg az adatokat, majd a matematika nyelvére
történő lefordítás után következik a számítás és annak ellenőrzése, majd a válasz leírása.
Az összeadás és a kivonás tanításakor a sorrendiség betartására ügyelni kell. A 30-as
és a 40-es számkörnél a tankönyv feladatainak a segítségével lépésről lépésre kell
megismertetni a gyerekeket a műveletvégzés különböző típusaival. A későbbiek során, amikor
már a diákok is egyre nagyobb rutint szereznek a műveletvégzésben, nem kell ennyire
részletesen kitérni mindegyik témakörnél az egyes lépésekre. Tapasztalatunk szerint egy idő
után már a gyerekek sem igénylik ezt. Azonban a lassabban haladó tanulók csak kis
lépésekben haladva értik meg a tananyagot, így a fokozatok betartásával a későbbiek során is
nagymértékben segíthetjük a munkájukat.
Az 1. és a 2. évfolyamon is minden számítás tulajdonképpen fejszámolás. A
számjegyekkel történő lejegyzés csak arra szolgál, hogy az adatokat és az eredményeket
rögzítsük, de a műveleteket mindig fejben végezzük el.
Az összeadás tanításakor a 30-as számkörben az alábbi sorrendet követjük:
 kerek tízeshez egyjegyű hozzáadása (Matematika 2. tankönyv I. kötet 58/1.),
 teljes kétjegyűhöz egyjegyű hozzáadása átlépés nélkül (Matematika 2. tankönyv I.
kötet 58/2.),
 teljes kétjegyűhöz egyjegyű hozzáadása kerek tízesig (Matematika 2. tankönyv I.
kötet 58/3.),
 teljes kétjegyűhöz egyjegyű hozzáadása átlépéssel (Matematika 2. tankönyv I.
kötet 59/1.),
 teljes kétjegyűhöz kerek tízes hozzáadása (Matematika 2. tankönyv I. kötet 60/1.),
 teljes kétjegyűhöz teljes kétjegyű hozzáadása átlépés nélkül (Matematika 2.
tankönyv I. kötet 60/2.),
 teljes kétjegyűhöz teljes kétjegyű hozzáadása kerek tízesig (Matematika 2.
tankönyv I. kötet 61/4.).
A legnehezebb fokozatot csak a 40-es számkörnél tanítjuk:
 teljes kétjegyűhöz teljes kétjegyű hozzáadása átlépéssel (Matematika 2. tankönyv
I. kötet 91/1.).
A kivonás tanításakor a 30-as számkörben az alábbi sorrendet követjük:
 teljes kétjegyűből egyjegyű elvétele átlépés nélkül (Matematika 2. tankönyv I.
kötet 62/1.),
 teljes kétjegyűből egyjegyű elvétele kerek tízesig (Matematika 2. tankönyv I. kötet
62/2.),
 kerek tízesből egyjegyű elvétele (Matematika 2. tankönyv I. kötet 62/3.),
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teljes kétjegyűből egyjegyű elvétele átlépéssel (Matematika 2. tankönyv I. kötet
63/1.),
teljes kétjegyűből kerek tízes elvétele (Matematika 2. tankönyv I. kötet 64/1.),
teljes kétjegyűből teljes kétjegyű elvétele átlépés nélkül (Matematika 2. tankönyv
I. kötet 64/2.),
teljes kétjegyűből teljes kétjegyű elvétele kerek tízesig (Matematika 2. tankönyv I.
kötet 65/3.).

A legnehezebb fokozatot csak a 40-es számkörnél tanítjuk:
 teljes kétjegyűből teljes kétjegyű elvétele átlépéssel (Matematika 2. tankönyv I.
kötet 95/1.).
A tanulóknak az alacsonyabb számkörben elsajátított ismeret alkalmazására
szükségük van a magasabb számkörben. Azonnal szembesülnek aktuális tudásukkal, esetleges
hiányosságaik, de tudásuk gyarapodásával is, amikor például képessé válnak a nagyobb
számkörben is a műveletek végzésére.
A tankönyv az új ismereteket, a szakszavakat a tanulók életkori sajátosságainak
figyelembevételével szemlélteti, magyarázza.

A szorzás értelmezése
A szorzást kétféleképpen értelmezhetjük:
több egyenlő tag összeadásaként, illetve két
halmaz elemeiből képezhető rendezett párok
számaként. Az újgenerációs tankönyvben
mindegyik módszerre található példa, de a
sokszorozást
az
egyenlő
tagok
összeadásaként szemléltetjük.

Matematika 2. tankönyv I. kötet

Matematika 2. tankönyv I. kötet 23. oldal
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Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már a szorzás értelmezésekor találkozzanak a tényezők
felcserélésével, és megtapasztalják, hogy az így kapott szorzatok egyenlők.

Matematika 2. tankönyv I. kötet 26. oldal
Második évfolyamon még nem tananyag a szorzandó és szorzó megnevezése,
megkülönböztetése. A kerettantervben is a kulcsfogalmak között a szorzat és a tényező
fogalmak találhatók, ezért a tankönyvben is csak ezeket használjuk.
Az osztás értelmezése
Az osztásnak két esetét különböztetjük meg, a bennfoglalást és a részekre osztást.
Mindegyikkel szemléletes módon megismerkedtek már a gyerekek az 1. évfolyamon. A 2.
évfolyamon inkább azt tartjuk fontosnak, hogy a diákok felfedezzék a kapcsolatot a
bennfoglalás és a részekre osztás között.
Az új fogalmak értelmezésekor a bennfoglalást egyenlő nagyságú csoportok
kialakításával, a csoportok számának megállapításával; az egyenlő részekre osztást adott
számú egyenlő nagyságú csoport kialakításával és a csoportok elemszámának
megállapításával szemléltetjük

Matematika 2. tankönyv I. kötet 29. oldal
Matematika 2. tankönyv I. kötet 30. oldal
A tankönyvben a bennfoglalást és az egyenlő részekre osztást is osztásnak nevezzük, és : jellel
jelöljük.
A két új fogalom, a szorzás és az osztás megismerése után a diákok is megtapasztalják, hogy a
szorzás inverze az osztás. A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítésekor az ismételt
összeadásra, a szorzás és az osztás kapcsolatára építünk.
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A szorzó- és bennfoglaló táblák tanítása
A szorzótáblák tanítása előtt kiemelt figyelmet
fordítunk a soralkotásokra. Természetesen az
ilyen típusú feladatok nem elegendők a
szorzótáblák megtanításához, de nagyon jó
alapot biztosítanak.
A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése,
tanítása egyszerre történik, felhasználva a két
művelet közötti szoros kapcsolatot. A 2-es
szorzó- és bennfoglaló táblával kezdünk, amely
értelmezése,
megtanulása
nem
okoz
nehézséget a diákoknak, hiszen a kettesével
való számlálásban már jártasságot szereztek az
1. évfolyamon.
Mindegyik
szorzótábla
felépítésekor
értelmezzük a számok 0-szorosát is.
Matematika 2. tankönyv I. kötet 32.oldal
A
szorzótáblák
közötti
kapcsolatok
megfigyelése fontos feladat. Először össze kell
gyűjteni a tanulók megfigyeléseit, majd a
későbbiek során tudatosítani is kell ezeket az
összefüggéseket.
Matematika 2. tankönyv I. kötet 103. oldal
Maradékos osztás
A maradékos osztást az osztás bennfoglalásként
való
értelmezéséhez
kapcsoljuk,
és
csoportosításokkal vezetjük be. Fokozatosan
jutunk el a konkrét tevékenységtől az
absztrakcióig.
Tevékenységekhez kapcsolva a maradékos osztás
fogalma jól kialakítható. A diákok megtanulják,
hogy a csoportosítást addig kell folytatniuk, amíg el
nem fogy a megadott elemszám, illetve a megadott
csoportszámnál kisebb elemszám nem marad.
Talán korainak tűnhet év elején a maradékos
osztással foglalkozni, de csak így mélyíthető el a
gyerekek ezzel kapcsolatos ismerete a tanév végére.
Matematika 2. tankönyv I. kötet 36. oldal
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A tankönyvek feladattípusai és grafikai eszközei
Az újgenerációs tankönyvek feladatai a kerettantervben megfogalmazott fejlesztési
feladatokat változatos példákkal, önálló cselekvésre ösztönözve, illetve a szocializációt is
segítve, sokszínűen közelítik meg.
Az elvont fogalmak bevezetése a tapasztalat után következik. A példák, feladatok
manipulatív tevékenységre épülnek. Az ismeretek közvetítéséhez a gyerekek mindennapi
életéből vett példákat használunk, illetve a korosztály életkori sajátosságaihoz kapcsolódó
témákat jelenítünk meg. Az újgenerációs könyvekben fontos szempont a fogalmak sokoldalú
előkészítése, a konkrét tevékenységen alapuló tapasztalatszerzés.
A könyvekben csak olyan kifejezések jelennek meg, amelyeket később, a matematikai
tartalom bővülésével sem kell megváltoztatni.
A feladatok didaktikailag változatosak. Kiváló segítséget nyújtanak – pedagógusnak és
tanulónak egyaránt – az ismeretanyag tanítása és tanulása során. A különböző nehézségi fokú
feladatok lehetővé teszik, hogy az egyes tanulók képességeihez igazodva történjen a
gyakorlás, a differenciálás. A témájukban és nehézségi fokozataikban változatos feladatok
lehetővé teszik az egyénre szabott fejlesztést.
A könyvek felépítése, feladatrendszere lehetővé teszi a korszerű tanítási-tanulási
stratégiák alkalmazását, a változatosabb munkaformák (páros, ill. csoportmunka) használatát.
A tanítói irányítást, szervezést követő önálló vagy csoportos munkálkodásra épülő feladataival
a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek, mint pontosság, rendszeresség
fejlesztését is segíti.
A tankönyvek rögzítést, elmélyítést, alkalmazást, problémamegoldást elősegítő
munkáltató feladatai módszertanilag változatosak, így kiválóan beilleszthetők a tanórák
menetébe. Megfelelő arányban kerültek beépítésre a feldolgozandó feladatok, illetve az
önálló feladatmegoldást igénylő, gondolkodásra sarkalló érdekességek.
A kiadványok a tanulási szokások kialakításában is segítséget nyújtanak, hozzájárulnak
a matematikai kompetenciaterület fejlesztéséhez, az önálló tanulási metódus kialakításához.

A tankönyvben kidolgozott példák segítik a
tananyag megértését. A tankönyvi mintapéldák
arra ösztönzik a diákokat, hogy ezeket
használják, ha elakadnának a feladatok
megoldásában.

Matematika 2. tankönyv I. kötet 19. oldal

Matematika 2. tankönyv I. kötet 51. oldal
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A feladatok szövegezése könnyen értelmezhető nyelvhasználattal fogalmazódott. A
tankönyvi szövegek, instrukciók hozzájárulnak a nyelvi neveléshez, mivel az utasítások,
feladatok, kérdések stb. mindig két szempont - a művelt köznyelv és
szaknyelv - alkalmazásával, együttes érvényesítésével kerültek megfogalmazásra. Nagyon
kevés az egyszavas (Számolj! Kösd össze! stb.) típusú, redukált nyelvű utasítás.
A nyitóképek megteremthetik a feltételét a mesélésnek, beszélgetésnek, ezzel a
kommunikációs kompetenciák fejlesztésének. Alkalmasak a megfigyelés, a lényeges és
lényegtelen megkülönböztetésének fejlesztésére is.
A képi illusztrációk jó motivációs bázist kínálnak. Segítik a tanulókat – a tanórákon és
otthon egyaránt – az elsajátítandó ismeretek megértésében, begyakorlásában és az
önellenőrzésben. Az illusztrációk közül egyik sem öncélú, mindegyik feladathoz kapcsolódik,
annak szerves részét képezi. Segíti az összefüggések, problémák megértését; erősíti a
tantárgyhoz, tanuláshoz való pozitív viszonyt; aktivizálja a tanulók előzetes ismereteit; értékre
nevel; kommunikációs lehetőséget teremt.
A feladatok sokszínűségével jó harmonizál a gazdag képi megjelenítés és a színes,
mozgalmas tipográfia, amely remélhetőleg felkelti a gyerekek érdeklődését. A tankönyvek és
a munkafüzetek szerkezete áttekinthető. Az oldalak szellősek, általában 3-4 feladatot
tartalmaznak. A feladatok szövegdobozban való elhelyezése segíti az oldalon belüli
tájékozódást.
Mind a tankönyvekben, mind a munkafüzetekben elegendő hely van a számok,
műveleti jelek, megoldások leírására, amely ösztönzi a gyerekeket az igényes munkára. Ez
azért is fontos, mert a gyerekeknek még nincs elegendő tapasztalatuk ahhoz, hogy megoldják,
ha nem fér ki a feladat megoldása.
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II.2. A TANKÖNYVEK TÉMAKÖREINEK BEMUTATÁSA
II.2.1. Az 1. évfolyamos tankönyv témaköreinek bemutatása
Az egyes tankönyvi leckék a következő nagyobb egységekre (témakörökre) bonthatók:
 Előkészítő időszak: válogatások; összehasonlítások; tájékozódás; több, kevesebb,
ugyanannyi
 Számok írása, számolás 0-tól 10-ig
 Vonalak, síkidomok, testek. Játék a tükörrel
 Mérések: hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés, időmérés
 Számok írása, számolás 10-tól 20-ig. A római számok
 Kitekintés 100-ig
I. témakör – Előkészítő időszak: válogatások; összehasonlítások; tájékozódás; több,
kevesebb, ugyanannyi
Előzetes ismeretek:
Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra, balra) ismerete.
Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. Az azonos formák közül az
eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli
tájékozódás a testsémáknak megfelelően.
A témakör fejlesztési céljai:
Az összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két
tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása.
Kulcsfogalmak:
Több, kevesebb, ugyanannyi.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
16 óra
Eszközök:
Korongok; logikai lapok; számolópálca; írólapok; relációs jeleket és műveleti jeleket
tartalmazó kártyák (letölthető a Nemzeti Köznevelési Portálról); 1 db léggömb; játékok (baba,
kisautó, labda); 1 szál virág; a gyerekek környezetében lévő tárgyakon kívül különböző
hosszúságú és szélességű fonalak, szalagok, amelyekkel összehasonlítások végezhetők;
termések (gesztenye, bab stb.).
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
a) Részkészségek kialakítása, fejlesztése
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Az 1. évfolyam előkészítő időszakát célszerű 4–6 hétre tervezni. Ezen időszak kiemelt feladata
a részkészségek kialakítása és ezek folyamatos fejlesztése. Tapasztalataink azt mutatják, hogy
az erre szánt idő a későbbiek során többszörösen megtérül.
Logika

Egész-rész viszonyok felismerése.
Csoportosítások megadott szempontok szerint, olyan dolgok
áthúzása, melyek nem illenek egy bizonyos sorba.
A dolgok tulajdonságainak felismerése.
Hasonlóságok és különbségek felismerése.
Formák felismerése.

Figyelem

Egymásutániság követése. Például valamilyen sorrend követése.
(Négyzethálós lapon minden második négyzetbe egy vízszintes
vonal húzása.)

Emlékezet

Rövid távú és hosszú távú memória fejlesztése.
Verbális és vizuális memória fejlesztése.

A kommunikációs
magatartás
kialakítása

Például az udvarias beszélgetés kialakítása. Egymásra való
odafigyelés fejlesztése.

A jelfunkció
tudatosítása

A matematikában használatos jelek megismerése. (Pl.: <, >, = jelek.)

A relációs szókincs
fejlesztése

A térbeli tájékozódással kapcsolatos szavak (jobbra, balra, előtt,
elé, mögött, mögé, fölött, fölé, alatt, alá stb.) megtanítása.

b) Beszélgetés eseményképekről
Ebben a témakörben 4 eseménykép (tankönyv 3., 6., 14., 18. oldal) található, amelyek a
különböző alapkészségek (pl. vizuális észlelés, koncentráció, beszédkészség, figyelem,
memória) fejlesztésére is kiválóan alkalmasak.
Először meséléssel kezdjünk! Ez többféleképpen történhet.
 Mi mesélünk a képről egy történetet a gyerekeknek.
 Meghallgatjuk a gyerekek első reakcióit a képpel kapcsolatban.
Ezután olyan kérdéseket tehetünk fel, amelyek a lényeglátásra szoktatnak.
Lehetőség szerint be kell vonni minél több gyereket a beszélgetésbe. Már a kezdeti
időszakban is elkezdhetjük kialakítani a tanulási technikákat. Például alkalmazhatunk jóslást.
(Mit gondolsz, mi fog történni? Miből gondolod?)
c) Tevékenykedtetés
A matematika fogalmainak kialakulásához konkrét tapasztalatszerzés alapján hosszú érlelési
időre van szükség. Az újgenerációs könyvekben fontos szempont a fogalmak sokoldalú
előkészítése, a konkrét tevékenységen alapuló tapasztalatszerzés. Különösen igaz ez az
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előkészítő időszakra, ahol nagyon fontos, hogy a feladatok a tanulók tevékenységére
épüljenek, a tankönyv és a munkafüzet feladatait csak kellő előkészítés után használjuk.
Számtalan nemzetközi és hazai kísérlet igazolta, hogy a társas tevékenységre, a tanulók
aktivitására, cselekvésére épülő tanulási helyzetek jelentősen segítik a tananyag megértését,
elsajátítását, növelik a tanulási motivációt, javítják a tanulásban lemaradt gyerekek tanuláshoz
való viszonyát.
Példák a tevékenykedtetésre:
Válogatások
 „Változtatós játék”vagy „Nyomozósdi”: egy vagy két gyermek kimegy a teremből,
és a többiekkel megbeszéljük, mit változtatunk meg a teremben (pl. játékpolcon,
padon). Ezután behívjuk a gyerekeket a folyosóról, akiknek fel kell fedezniük a
változásokat. Ha kitalálják, mást engedünk ki. Nehezíteni lehet, ha több
változtatást is megengedünk. A változással arra törekedjünk, hogy oda nem illő
helyre tegyük át a tárgyakat (polcra valót a padra és fordítva)!
Összehasonlítások
 A gyerekek kisebb csoportban, pl. padsoronként tegyenek arra vonatkozólag
megállapításokat, hogy ki kinél magasabb vagy alacsonyabb. (Kinél vagy
magasabb? Kinél vagy alacsonyabb?)
 Ajánlás: Ellentétes dal (YouTube)
 Az összehasonlításokat tárgyak megfigyelésével folytathatjuk (pl. az ugrókötélnél
hosszabb a…, a fánál magasabb a…). Tehetnek hasonló megállapításokat a
gyerekek a tanszerekre. Például a tolltartó keskenyebb a táskánál, szélesebb a
radírnál.
 A tevékenykedtetés során a gyerekek rendezhetik a ceruzájukat a hosszúságuk
szerint növekvő sorba, vagy kisebb csoportokat alkotva végezhetnek
összeméréseket (pl. tanári asztal magassága – tanulói pad magassága; zsírkrétáik
vastagsága).
 A széles–keskeny fogalmának előkészítése különböző szélességű szalagokkal
történhet úgy, hogy a tanulók állításokat mondanak róluk. (Pl. a kék szalag
szélesebb a sárga szalagnál; a zöld szalag keskenyebb a kéknél, de szélesebb a
pirosnál.)
 Az ugyanolyan és a hasonló fogalmát pontosítani kell. Van-e az osztályban
ugyanolyan táskája, tolltartója, ceruzája stb. valakinek? Honnan tudod, hogy
ugyanolyan? Megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazása.
 A gyerekek összehasonlíthatják a logikai lapokat. Kereshetnek ugyanolyant (szín,
nagyság, forma). Halmazba tehetik a hasonlókat (körök, háromszögek, négyzetek;
kicsik és nagyok, lyukasak és simák). Az összehasonlítások tanításakor fontos a
tapasztalatok megfogalmazása.
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Játszhatunk a logikai lapokkal „Mi marad a végén?” játékot. A tanító elrejt a
tenyerében egy logikai lapot. A gyerekek rákérdeznek az elrejtett lap
tulajdonságára. Ezekre a kérdésekre csak igennel és nemmel lehet válaszolni.
Például elrejtjük a kék nagy lyukas háromszöget. Kérdés: Piros? Válasz: Nem. A
tanulók félreteszik az összes piros logikai lapot. Ezután jöhet az újabb kérdés. Azok
a győztesek, akiknek megegyezik a lapja a tanítóéval.

Tájékozódás
 A tanulók a saját környezetükben lévő dolgokról fogalmazhatnak meg állításokat az
alatt, fölött, között, előtt, mögött szavak felhasználásával. (Mi van a füzet alatt? Mi
van a füzet fölött?)
 Ajánlott mondóka: Itt a kezem bal,… vers: Tamkó Sirató Károly: Világos ez!
 „Robotos” játék: Csomagolópapírra négyzetrácsot rajzolunk. Egy-egy négyzet
akkora legyen, hogy a gyermekek talpa beleférjen! Így alakítunk ki egy legalább
5×5-ös táblát. Néhány négyzetrácsra akadályokat teszünk (pl. táska). Az egyik
gyerek rááll valamelyik négyzetre, ő lesz a robot. A másik gyereknek úgy kell
irányítania a „robotot”, hogy eljusson az általunk elhelyezett plüssállatig. Csak a
jobbra, balra, előre egyet parancsokat kaphatja a robot. Ha szükséges, piros
szalagot lehet kötni a „robot” bal csuklójára. Minden új játék alkalmával rendezzük
át a táblát! Nehezíthetjük a feladatot azzal, hogy „meghibásodik a robot”, és a
paranccsal ellentétesen cselekszik.
d) Ismerkedés a logikai lapokkal
A Matematika 1. tankönyv I. kötetének 12–13. oldalán találkoznak a gyerekek a logikai
lapokkal, így először az egyes elemek számbavétele, az azonosságok és a különbözőségek
megfigyeltetése a legfontosabb. Összehasonlíthatják a logikai lapok színét, alakját, méretét,
illetve a lyukasságát. Ezután következhet a válogatás, amely az elemek összehasonlításán
alapul. A tankönyvi feladatok elvégzése előtt a tanulók önállóan is végezhetnek válogatásokat,
és mindig mondják is el, melyek azok a közös és eltérő tulajdonságok, melyeket figyelembe
vettek a csoportosításkor! Ha párban vagy csoportban dolgoznak a gyerekek, akkor egymástól
is tanulhatnak, átvéve egymás ötleteit, gondolatmenetét.
A logikai lapok különböző szempont szerinti válogatása, rendezése kiválóan előkészíti
a halmazok tanítását. Habár az előző mondatban a halmaz szót használtuk, mégsem az a
célunk, hogy a gyerekeknek halmazelméletet tanítsunk. Az 1. évfolyamon nem kell
mindenáron szakkifejezéseket tanítanunk. Sokkal fontosabb a csoportosításokról szerzett
tapasztalatok megfogalmazása.
Az egyes csoportokról állításokat fogalmazhatunk meg, amelyekről a tanulók
eldönthetik, hogy igazak-e vagy sem. A mondatok kezdődhetnek például a minden, egyik sem,
van olyan kifejezésekkel is, így fejlesztve a tanulók szókincsét.

37

FI- 503010101/1 Matematika 1 . | FI- 503010201/1 Matematika 2. – Tanítói kézikönyv

A tankönyv 12. oldalán találkoznak a diákok először táblázattal, így mindenképpen
foglalkozni kell a sor és az oszlop fogalmával is.
e) Több, kevesebb, ugyanannyi
Először különböző számosságú csoportokat alakíthatunk ki az osztály tanulóiból: szőkék–
barnák, fiúk–lányok… stb. Kikből van több a csoportban? Kikből van kevesebb? A
megállapítások előtt a halmazok elemeinek párosításával győződhetünk meg arról, hogy
melyik csoportban vannak többen. Vagyis minden szőke gyerek mellé álljon egy barna egészen
addig, amíg valamelyik csoportból el nem fogynak a gyerekek! Így könnyen belátható, melyik
csoportban voltak többen.
Ezután a képről mesélés következhet. Megfigyeltethetjük a gyerekekkel, miből van
több, miből van kevesebb a képen. Összehasonlításokat végezhetnek a tanulók korongok
segítségével. Rakjanak le annyi piros korongot, ahány madár van a képen, és annyi kék
korongot, ahány ember! Rakjanak egy-egy kék és piros korongot egymás mellé egészen addig,
amíg valamelyik színű el nem fogy!
Ezt követheti a halmazok képzése tárgyakkal, halmazok közötti összehasonlítás (több,
kevesebb, ugyanannyi). Például összehasonlíthatják a diákok a tolltartójukban lévő színesek
és grafitceruzák számát. Megállapíthatják, melyikből van több a tolltartójukban. Csak kellő
előkészítés után oldják meg a diákok a tankönyv feladatait!
A tankönyvi feladatok mindegyikénél rakják ki a gyerekek a képnek megfelelő
darabszámot korongokkal! A korongok egymás fölötti elhelyezése jól szemlélteti, melyik
képen láthatunk több tárgyat vagy élőlényt. Pálcikával vagy ceruzával jelenítsék meg a több,
kevesebb jelet is!

Ennek a tananyagrésznek a tanításakor az a fontos, hogy a gyerekek értsék és helyesen
használják a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat. Nem célunk, hogy megmondják, mennyivel
több vagy kevesebb dolog van a képen, mert az már műveletvégzés.
Figyelni kell a helyes szóhasználatra. Darabszámok esetében a több, kevesebb,
ugyanannyi szavakat használjuk, és nem a nagyobb, kisebb, egyenlő kifejezéseket.
f) Számelemek vázolása, írása
Már az előkészítő időszakban elkezdődik a matematikában használatos jelek (egyenlőségjel,
relációs jelek, műveleti jelek, számelemek) írása. Ez fejleszti a figyelmet is, hiszen fontos az
egymásutániság (például négyzethálós lapon minden második négyzetbe egy függőleges vonal
húzása) követése.
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Fontossá válik a jobb és a bal irány megkülönböztetése a <, > jelek megismerésekor,
illetve a számelemek vázolásakor.
A jelek, számelemek vázolása a következő algoritmus szerint lehetséges.
 Levegőben
o teljes karral,
o alkarral,
o csuklóval,
 síkra
o padra,
o homokra, darába stb.,
o tankönyvbe, munkafüzetbe, füzetbe.
Minden kisgyermeknél fontos a finommozgás fejlesztése, amely gyöngyfűzéssel,
gyurmázással, papírhajtogatással is formálható.
g) Kakukktojásos feladatok megoldása
A tankönyv 4/2. feladatának megoldásakor megbeszélhetjük a gyerekekkel, hogy a tárgyak
közül a kakukktojást, vagyis az oda nem illő dolgot kell kiválasztaniuk. Természetesen a
legkézenfekvőbb megoldás, hogy a maci nem illik a többi közé, mivel az játék, a többi dolog
pedig nem játék. Mivel az első óráktól kezdve nagyon fontos a kreativitás fejlesztése, így
ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy ettől eltérő megoldást is találjanak! Minden megoldást
el kell fogadni, ha a diák meg tudja indokolni, hogy miért azt választotta. (Pl. füzet, mert abból
több van a képen, a többi dologból viszont csak egy. Ceruza, mert azzal lehet írni, a többi
dologgal nem. Táska, mert a többi dolgot bele lehet pakolni, és ez csak a táskára jellemző az 5
dolog közül.)
h) Tantárgyi koncentráció
A témakör feldolgozása kiválóan alkalmas a tantárgyi koncentráció megvalósítására.
Például a tankönyv 9. oldalán található kombinatorikai feladatot előkészíthetjük
„papírbabák” öltöztetésével. Kapcsoljuk az évszakoknak megfelelő öltözködéshez! Mit adnál
a kisfiúra ősszel? Válaszd ki a megfelelő ruhadarabot (pulóver, esőkabát, gumicsizma stb.)!
Miért ezt adnád rá? Milyen az időjárás ősszel? (Őszi időjárás jellemzői.) Támaszkodhatunk a
tanulók eddigi megfigyeléseire, tapasztalataira.
i) Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés
Egy diagnosztizáló mérést terveztünk a témakör befejezése után.
A diagnosztizáló felmérés célja annak megállapítása, hogy a tanuló mit tud, mi az,
amiben még fejlődnie kell. Fontos a nyugodt légkör megteremtése, ahol mindenki a saját
tempójában tud dolgozni. Természetesen a feladatokat fel kell olvasnunk, és meg kell
győződnünk arról is, hogy minden tanuló megértette-e, mi az adott feladat. Csak utána
kezdődhet egy-egy feladat önálló megoldása.
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A feladattípusokat egyenként kell kiértékelni. Célszerű az adatokat táblázatba
rendezni, így az egyéni teljesítmény azonnal áttekinthető az egyes feladatok esetében.
A diagnózis felállítása után kezdhetjük meg az egyéni fejlesztést. Minden tanulóval azt
kell gyakoroltatnunk, amely területen felzárkóztatásra szorul, ami nehezen megy. Az aktuális
követelményeket legalább a továbbhaladáshoz elégséges minimum és a követelmény
szintjére érdemes bontani.
A differenciált óraszervezés mellett végzett fejlesztő feladatokat feladatbankba
rendezhetjük, a gyermekek haladását mutató produktumokat pedig portfólióba.
II. témakör – Számok írása, számolás 0-tól 10-ig
Előzetes ismeretek:
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása
ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb,
több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok
összeválogatása (cipők, kesztyűk).
Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről.
A témakör fejlesztési céljai:
Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése.
Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás,
bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése, és a műveletek elvégzése az adott
számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata.
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.
Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ
megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.
Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások
megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása.
Kulcsfogalmak:
Összeadás, kivonás, művelet, felcserélhetőség, páros, páratlan, számszomszéd, nyitott
mondat, sorszám, szöveges feladat, adat, táblázat.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
53 óra
Eszközök:
Korongok; logikai lapok; számolópálca; színesrúd-készlet; írólapok; őszi termések (gesztenye,
makk, toboz stb.); vázolólapok; vastag vázolóceruza (postairon); szám- és jelkártyák.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
a) A számok tanításának sorrendje
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Az újgenerációs matematikakönyv a következő sorrendben tanítja a számokat: 1, 2, 0, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10.
A 0 tanítása későbbre is kerülhet, ha az osztály tanulóinak túl korai lenne az üres halmaz
fogalmának elsajátítása.
b) Nyitóképek
A nyitóképről való beszélgetés az előzetes tapasztalatok, tudás előhívására, beszédfejlesztés,
beszédbátorság fejlesztésére alkalmas. A képről való beszélgetés közben kiváló alkalom
adódik a síkbeli tájékozódás fejlesztésére és az irányok gyakorlására is.
c) Számfogalom alakítása
A nyitóképről történő beszélgetés lehetőséget ad a képen lévő tárgyak, élőlények
megszámlálására.
A tankönyvi feladatok megoldását mindig meg kell előznie a tevékenykedtetésnek,
amelyek alkalmával a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy a közvetlen környezetükben, az
osztályban lévő tárgyakat egyénileg vagy párban megszámlálhassák. Gyűjtethetünk vagy
felsoroltathatunk olyan tárgyakat az osztályból, amelyekből 1, 2, 3 stb. van. A gyerekek
megnevezhetik, melyik testrészünkből van 1, 2, 5, 10. Számlálhatnak például őszi terméseket
(gesztenye, makk, toboz stb.) vagy magvakat.
Példák a tevékenykedtetésre:
 Textilzsákocskákba őszi terméseket teszünk. Legyen üres zsák is! Húznak a tanulók
zsákot, majd tapintás után ki kell találniuk, melyikben hány termés van. A játék
többször játszható a termések számának változtatása mellett.
 A gyerekeknek annyi kék korongot kell kirakniuk, ahányat dobbantunk, és annyi
pirosat, ahányat tapsolunk. Ezután össze kell hasonlítaniuk a kék és a piros
korongok számát.
 A gyerekek egymás mögött állnak, az utolsó gyerek hátát valahányszor
megérintjük, majd az a kisgyerek is annyiszor érinti meg az előtte állónak a hátát,
és így tovább. Végül a legelső megmondja, hogy hányat koppintottak a hátára. Ha
megegyezett az utolsóéval, akkor jól dolgoztak a diákok.
 A gyerekek körben állnak, a kezüket hátra teszik. Megfogjuk az egyik gyermeknek
pl. 5 ujját, és a kisgyereknek ennyit kell tapsolnia, a többi diáknak pedig meg kell
ismételnie a tapsolást.
 Keveredj! Állj! Csoportosulj! játék. A gyerekek a terem közepén csendben állnak.
 A tanító mondja: Keveredj! (A gyerekek csendben járkálni kezdenek.)
 A tanító mondja: Állj! (A gyerekek megállnak.)
 A tanító mondja: Alkossatok csoportokat! Pl. Annyi gyerek legyen a csoportban,
amennyit tapsolok. A gyerekek csendben csoportot alkotnak.
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A számlálások után következhet a különböző halmazok, számosságok megállapítása,
összehasonlítása. A tankönyvben az 1, 2, 0, 3, 4 számok tanításakor olyan feladatok
szerepelnek, amelyekben a számosságok összehasonlításakor csak a megfelelő jel (<, >, =)
kitételét kérjük a gyermekektől, vagyis nem kell megmondaniuk, hogy mennyivel több van az
egyik halmazban, mint a másikban. A valamennyivel több, valamennyivel kevesebb fogalmát
csak az 5-ös szám tanításakor (Matematika 1. tankönyv I. kötet 38/1.) vezetjük be.
Természetesen addig is lehet tevékenységre alapuló összehasonlításokat végeztetni a
tanulókkal úgy, mint ahogy azt a Matematika 1. tankönyv I. kötetének 19/1. feladatában
megmutattuk.
Különböző típusú feladatokat végeztethetünk adott számosságú halmazok
előállítására is. Itt is fontos, hogy mindegyik példa tevékenységhez kapcsolódjon.
d) Számjegyek írása
A számjegyek vázolását ugyanúgy végeztessük, mint ahogy azt a számelemek vázolásakor
tettük! Óra végéig mindenképpen jussunk el addig, hogy a füzetbe írjanak a gyerekek!
 Levegőben
o teljes karral,
o alkarral,
o csuklóval,
 síkra
o padra,
o homokra, darába stb.,
o tankönyvbe, munkafüzetbe, füzetbe.
Érdemes a Nemzeti Köznevelési Portálról letölteni a vázolólapokat, és azon is
gyakoroltatni a számjegyek írását. Például a vázolólapokon a gyerekek külön gyakorolhatják a
2-es számjegy vonalelemeinek az írását.
Nem feledkezhetünk meg a számjegyek differenciálásáról, például 1-es és 4-es, 3-as és
8-as, 6-os és 9-es. Sokat segíthet, ha például vázoláskor írólapra is leíratjuk az adott számot,
és a gyerekek kiegészíthetik ezeket egy-egy ábrává. Így vizuálisan jobban rögzülhet az egyes
számjegyek képe. (Például az 5 számjegy képét kapcsolhatjuk egy hóember fejéhez, amelyen
fazék van.)
e) Új fogalmak tanítása
Számegyenes fogalma, számok helye a számegyenesen (Matematika 1 tankönyv I. kötet
22/1.)
A tanulók az 1-es szám tanulásakor találkoznak a tankönyvben először számegyenessel, ezért
mindenképpen beszélgessünk el róla! Tudatosítanunk kell, hogy a számokat növekvő
sorrendben helyezzük el a számegyenesen, illetve azt is, hogy az egyenes vonalon azonos
távolságra kell elhelyezni az egyes számokat. Megemlíthetjük, hogy a számegyenesen lévő
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nyilat csak az egyenes jobb oldalára rakjuk ki, mert ez mutatja, hogy a számok ebbe az irányba
növekednek. Általában a számok helyét egy kicsi függőleges vonallal vagy egy ponttal jelöltük
az egyenesen.
Csoportosítások (Matematika 1. tankönyv I. kötet 24/2.)
A 2-es szám tanításakor végeztetünk először számosság szerinti csoportosítást. Innentől
kezdve azonban minden egyes új szám tanításakor előkerül ez a feladattípus. Sőt a 3-as szám
tanításakor már azt is megtapasztalhatják a gyerekek, hogy csoportosításkor nem mindegyik
elemet tudják csoportba rendezni. Például a hármasával történő csoportosításkor
(Matematika 1. tankönyv I. kötet 28/3.) van olyan tálca, amelyen 8, illetve 10 sárgarépa van.
Az ilyen típusú feladatokkal nagyon jól előkészíthető az osztás és a maradékos osztás fogalma.
A pótlás fogalmának tapasztalati előkészítése (Matematika 1. tankönyv I. kötet 29/2.)
A pótlás nem más, mint egy egyenlőség, egy nyitott mondat. Ezért az újgenerációs
tankönyvben először a nyitott mondatok témakörnél találkoznak ilyen típusú
számfeladatokkal a gyerekek.
Azonban a pótlás fogalmának tapasztalati előkészítése sokkal előbb elkezdődik. Ezek
az előkészítő feladatok mindig tevékenységhez kapcsolódnak, általában rajzos kiegészítések.
Ugyancsak a pótlásos feladatokat készítjük elő, ha a bontások során az egyik tagot
megadjuk, és a tanulóknak kell a pótlást elvégezniük. Ezt is csak tevékenykedtetéshez
kapcsolódva alkalmaztathatjuk. Például a gyerekek kirakják korongokkal az 5 bontott alakjait,
és ehhez kapcsolódva adunk nekik pótlásos feladatokat.
Számok bontása két tagra (Matematika 1. tankönyv I. kötet 30/3.)
A bontás szorosan az összeadáshoz tartozik, de az újgenerációs tankönyvben az összeadás
tanítása előtt is változatos módon készítjük elő a bontást.
Matematika 1. tankönyv I. kötet 30. oldal: A 3 bontása rajzos formában. A bontás fogalmának
bevezetése

Matematika 1. tankönyv I. kötet 35. oldal: A 4 bontása rajzos formában.

43

FI- 503010101/1 Matematika 1 . | FI- 503010201/1 Matematika 2. – Tanítói kézikönyv

Matematika 1. tankönyv I. kötet 35. oldal: A 4 bontott alakjai.

5-től 10-ig minden új szám tanításakor az összes lehetséges bontást rendszerezetten
felíratjuk a gyerekekkel. Megkülönböztetjük azokat a lehetőségeket, amelyek a tagok
sorrendjében térnek el egymástól. Természetesen azokat a lehetőségeket is megadjuk,
amelyeknek az egyik tagja 0.
Mivel fontos a megtapasztaltatás, ezért a számok bontott alakjait mindig rakják ki
korongokkal a tanulók! Mindenki egyesével forgassa át a korongokat a másik színre, melyet a
színek szerinti mennyiségi leolvasás követhet.
Matematika 1. tankönyv I. kötet 66. oldal: A 7 bontott alakjai rajzos formában, illetve
művelettel felírva.
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Valamennyivel több fogalmának bevezetése (Matematika 1. tankönyv I. kötet 38/1.)
A valamennyivel több fogalmát tevékenységekhez kapcsolódó feladatokkal kell
bevezetni. A párosítás az a módszer, amelynek segítségével el lehet dönteni, hogy melyik
halmaznak van több eleme, és az mennyivel több. Az egyik gyerek tegyen tetszőleges számú
korongot az asztalra, a másik gyerek pedig tetszőleges számú pálcikát! Lehetőség szerint
mindegyikből sokat, hogy első ránézésre ne lehessen megállapítani, melyikből mennyi van.
Ezután párosítással elvégezhető az összehasonlítás.
A tankönyvi feladatok megoldását is, főleg a kezdeti időszakban, mindig össze kell
kapcsolni a tevékenykedtetéssel.
Alapműveletek tanítása: összeadás és a kivonás (Matematika 1. tankönyv I. kötet 40–47.
oldal)
Csak abban a számkörben lehet műveletet tanítani, amelyben a tanulók biztos
számfogalommal rendelkeznek.
Az alapműveletek tanításának négy kiemelten fontos területe van. Ezek a következők:
 az alapműveletek bevezetése,
 a műveletvégzés,
 a műveletek közötti kapcsolat felismerése,
 a műveletek tulajdonságai.
Az alapműveletek bevezetése előtt nagyon fontos a tapasztalatszerzés. A gyerekek
párokban eljátszhatják a tankönyvi feladatokat például korongokkal, pálcikákkal, őszi
gyümölcsökkel.
Az összeadással kapcsolatos feladatok:
 hozzátevés, vagyis egy halmaz elemeinek növelése. Pl.: Matematika 1. tankönyv I.
kötet 40/1.,
 egyesítés, vagyis halmazok egyesítése. Pl.: Matematika 1. tankönyv I. kötet 41/1.,
 viszonyítás, vagyis halmazok közötti reláció. Pl.: Matematika 1. tankönyv I. kötet
41/3.
Kivonással kapcsolatos feladatok:
 elvétel, vagyis egy halmaz elemeinek csökkentése (maradék). Pl.: Matematika 1.
tankönyv I. kötet 44/1.,
 viszonyítás, vagyis halmazok közötti reláció, halmazok elemeinek összehasonlítása
(különbség). Pl.: Matematika 1. tankönyv I. kötet 45/1.,
 részmeghatározás, vagyis egy halmazból egy részhalmazt veszünk el (maradék). Pl.:
Matematika 1. tankönyv I. kötet 45/2.
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A matematikai alapműveletek elvégzése nagy erőpróba az 1. évfolyamos tanulóknak.
A műveletfogalom kialakítását, az alkalmazást a sok tevékenykedtetés, játék színesítheti,
illetve megkönnyítheti a tanultak bevésését.
Példák a tevékenykedtetésre:
 Páros korongos. A gyerekek párban helyezkednek el az osztályban, bal kezükben 5
korong. A tanító a párok között körben járva mond a pároknak egy-egy műveletet.
Aki először mondja ki a jó megoldást, az egy korongot áttehet a jobb kezébe. Az
győz, akinek először gyűlik össze az öt korong a jobb markában.
 Számpárbaj. A gyerekek párosával egymással szemben állnak. A tanító minden pár
mellett megáll, egy összeadást vagy kivonást mond, és aki a párok közül
gyorsabban mondja a megoldást, kint marad, a másik a helyére megy. A kint
maradt gyerekek újabb párokat alkotnak. Az győz, aki kint marad a legvégén.
 Molekula. A tanító 3 számjegyet tesz ki a táblára (pl. 1, 5, 2). A gyerekek némán
választanak egy számjegyet. „Indul!” vezényszóra a gyerekek kijönnek a tábla elé.
A gondolt számot nem mondhatják ki, másképp jelenítik meg (pl. pislogással,
csettintéssel, dobbantással stb.). Akik ugyanarra a számra gondoltak, megfogják
egymás kezét. A játék addig tart, amíg mindenki megtalálja a helyét. A tanító
mindegyik csoporthoz odamegy, háromig számol, ekkor a gyerekek együtt
kimondják a közös gondolt számot. A játék nehezíthető, úgy, hogy a tanító
műveleteket rak ki a táblára, és azok eredményei szerint csoportosulnak a gyerekek
(pl. 3 – 2, 4 + 1, 5 – 3), vagy hiányos műveleteket helyezhet a táblára (3 – [] = 2, [] –
2 = 3, 3 + [] = 5).
 Mocsárjárás. Az osztályt két részre osztjuk, a gyerekek egymással szemben 2–3 m
távolságra felsorakoznak. A tanterem padlóján párosával leterítve írólapok, rajta
műveletek (összeadás, kivonás). Az első tanuló rálép egy lábbal az első lapra, majd
megmondja az eredményt. Akkor léphet a következő lapra a másik lábával, ha a
válasz helyes. Ha helyesen megoldotta a feladatot, akkor fölveheti a lapot, amelyen
a művelet van. Így kell végigjutnia a lapokon a túlsó oldalra. A lapokat átadja a
szembenállónak. A szembenálló indul, egyet letesz, rálép, ha jó a megoldás, teheti
a következőt. Így kell átjutnia a túloldalra.
 Puff. A gyerekek körben állnak, a tanító rámutat egy gyerekre, és azt mondja, hogy
„Puff!”, a mellette állóknak le kell guggolni. Aki később guggol, az kiesik. A „Puff”
helyett lehet összeadást vagy kivonást mondani, és közben rámutatni egy gyerekre.
A szomszédoknak a helyes eredményt kell mondani. Aki téveszt vagy később
mondja, az kiesett a játékból. Aki utoljára marad, az a győztes.
 Bingó számokkal. A tanító felírja a táblára az összes tanult számot. A tanulók
tetszőlegesen kiválasztanak közülük hatot, és leírják a füzetbe. A játék indulásakor
a tanító felszólít egy gyereket, aki nem mondhatja ki a leírt szám nevét, csak annak
valamilyen jellemzőjét: pl. 4-nél kettővel több; az öt nagyobb szomszédja; 10-nél
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4-gyel kevesebb (6). Aki szintén leírta ezt a számot, és az elmondottak alapján
ráismer, az pipát tesz. A tanító új gyereket szólít. Ha valaki mind a 6 leírt számot
kipipálta, „bingó”-t kiálthat. A játék a legelső „bingó”-ig tart.
Az összeadás és a kivonás kapcsolata (Matematika 1. tankönyv I. kötet 48. oldal)
Habár az összeadás és a kivonás fogalmát külön-külön tanítjuk, érdemes minél előbb
felfedeztetni a köztük lévő kapcsolatot. A tankönyvben és a munkafüzetben található képekkel
kiváló alkalom nyílik a két összeadás és a két kivonás leolvasásának gyakorlására. Azonban
nem elég csak leolvastatni a műveleteket, mindig el is kell mondatni, mikor mit számolhatunk
ki a felírt összeadással vagy kivonással. Ilyenkor történetek, szöveges feladatok
megfogalmazását várjuk el a gyerekektől.
A műveleti tulajdonságok közül az összeadás tagjainak felcserélhetőségét már
megtapasztalták a gyerekek a bontások elvégzésekor. A konkrét cselekvések után a tanulók
meg tudják állapítani, hogy az összeadásban szereplő számok (tagok) felcserélésével nem
változik meg az eredmény.
Példák a tevékenykedtetésre:
 Kútba estem! A gyerekek kört alkotva sétálnak, A mély kútba tekintek c. óvodás
dalra. Egy tanuló a kör közepén guggol. A dal végén a körben álló tanuló elkiáltja
magát: Kútba estem! Minden tanuló egyszerre mondja: Ki húzzon ki? Majd a
körben lévő választ valakit. Az a guggoló kisgyerek elé áll. Megkérdezi: Hány
méterről? A kútba esett tanuló mond egy műveletet. Az előtte állónak ki kell
számolnia, majd annyit ugranak együtt, amennyi az eredmény.
 Mókusfészek. A doboz tartalma annyi kártya, ahány gyermek játssza ezt a játékot.
A kártyák harmadára koronggal, a másik harmadára összeadással, végül kivonással
jelenítjük meg ugyanazt a számot. A kártyákat véletlenszerűen kiosztjuk, és annak
a három tanulónak kell „mókusfészket” készítenie kézfogással, akik ugyanazt a
számot kapták eredményül.
 Kapus játék. Két kapus van, az egyiknek például az 5-ös számot adjuk, a másiknak a
7-es számot. A gyerekeknek ezeknek a számoknak a bontott alakjait adjuk egy kis
lapon. Ahhoz a kapushoz mehetnek, akinél az eredmény van.
Több tagra bontás (Matematika 1. tankönyv I. kötet 55/2.)
A 6-os számkörnél van először olyan feladat, amelyben egy adott számot nem két tagra kell
bontani, hanem többre. A több tagra bontásnál nagyon jól használhatók a pálcikák. A
megadott számú pálcikát több színnel ki lehet rakni, majd bontásokat lehet leolvasni színek
szerint. Ugyancsak hasznos lehet a logikai lapok használata. Ezeknél is a színek alapján célszerű
bontásokat készíttetni.
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Páros és páratlan számok (Matematika 1. tankönyv I. kötet 60–61. oldal)
A páros és a páratlan szám fogalmát a 6-os számkör után tudatosítjuk, de a fogalom
előkészítését már az 1-es szám tanításakor elkezdjük. Minden témakör 1. feladatában a
számegyenes fölött az adott számkörnek megfelelő számú gyerek van. A képen látható
gyerekek párokat alkotnak, persze a páratlan számoknál 1 gyerek pár nélkül marad.
A tananyag tanítását mindenképpen előzze meg személyes élményen alapuló néhány
párosító játék. Például különböző mintájú, színű zoknik, kesztyűk párosítása. Különböző számú
tanulók párba rendezésével is megfigyelhető, hogy páros vagy páratlan-e az adott szám.
Korongok, számolópálcák párosításával is megfelelő tapasztalatot szerezhetnek a gyerekek.
Az osztályban lévő számegyenesen különböző korongokkal jelöljük a páros és páratlan
számok helyét. Megfigyeltethetjük, hogy a számegyenesen hogyan váltják egymást a páros és
páratlan számok. (Páros szám után mindig páratlan szám következik és fordítva.) Ezután
következhet a tankönyv feladatainak megoldása.
Az újgenerációs tankönyvben a páros és a páratlan számokat nem jelöljük
következetesen piros és kék színnel. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne a színük alapján
ismerjék fel egy számról, hogy páros vagy páratlan-e. Mellesleg a piros és a kék szín használata
a magasabb évfolyamokon zavaró is lehet, mivel ott a kiadványok a pozitív számokat jelölik
pirossal, a negatív számokat pedig kékkel.
Többtagú műveletek elvégzése (Matematika 1. tankönyv I. kötet 71/2.)
Mivel a gyerekek megismerkedtek a számok több tagra való bontásával, így bevezethetjük a
többtagú műveletek elvégzését is. A műveletek sorrendjével a 2. évfolyamon foglalkozunk, de
itt nincs is rá szükség, mivel az 1. évfolyamon csak összeadni és kivonni tanulnak meg a
gyerekek. Azonban mindenféleképpen tudatosítani kell, hogy ha összeadás és kivonás van a
műveletsorban, akkor szépen sorjában, vagyis balról jobbra haladva végezzék el a tanulók a
műveleteket.
Számszomszédok (Matematika 1. tankönyv I. kötet 72–73. oldal)
A számszomszédok fogalmát a 7-es számkör után tudatosítjuk, de a fogalom előkészítését már
az 1-es szám tanításakor elkezdjük. Minden témakör 1. feladatában a számegyenesen piros
pöttyel jelöljük az éppen tanulandó számot. A számegyenesen az I. félévben 0-tól 10-ig
láthatók a számok, míg a II. félévben 0-tól 20-ig, így a gyerekek már a kezdetektől
megfigyelhetik, hogy melyek a tanult szám számszomszédjai a számegyenesen.
A tananyag tanításakor beszélgetést kezdeményezhetünk a szomszédságról, a
lakóhelyi tapasztalatokról. (Ki tudja elmondani, hol lakik? Utca, házszám. Kik laknak a
szomszédban? Ők milyen házszám alatt laknak? stb.)
A személyes élményen alapuló játék nagymértékben segítheti a tananyag elsajátítását.
Például a tanulók „költözzenek be” egy-egy jelképes házikókba (a tanító kis kártyákat készíthet
házikók rajzával és 7-ig számozással), majd megbeszélhetik, kinek ki a szomszédja. Ezután
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kerülhet sor a tankönyvi feladatokra, vagyis annak megállapítására, hogy Manófalván kinek ki
a szomszédja.
Az 1. évfolyamon a kisebb és a nagyobb számszomszéd fogalma alatt csak az egyes
szomszédokat értjük, mivel a tízes szomszédok fogalmát csak a 2. évfolyamon vezetjük be.
A tananyag feldolgozásakor érdemes megfigyeltetni, hogy a páros számoknak páratlan
számszomszédjai vannak, míg a páratlan számoknak páros számszomszédjai. Ez a
tapasztalatszerzés jól hasznosítható lesz a II. félévben, amikor a számok páros, illetve páratlan
számszomszédjait is megneveztetjük majd a gyerekekkel.
Sorozatok (Matematika 1. tankönyv I. kötet 81/4. oldal)
Sorozaton valamilyen jelek, számok egy megszabott rend szerinti felsorolását értjük. Az
előkészítő időszakban készíthetünk különböző tárgyakkal, logikai lapokkal, korongokkal,
pálcikákkal (Matematika 1. tankönyv I. kötet 42/3.) sorozatokat. Ezután következhetnek a
sorozatok számokkal. Itt is érdemes betartani a fokozatosságot. Először a természetes számok
növekvő sorozatának a hiányzó számait kell pótolni (Matematika 1. tankönyv I. kötet 66/1.),
majd a mókus ugrásait követve kell a páros számokat felsorolni (Matematika 1. tankönyv I.
kötet 76/1.). Ezután megadott szabály szerint kell dolgozniuk a gyerekeknek (Matematika 1.
tankönyv I. kötet 81/4.), majd ezt követheti, amikor már a szabályt is a gyerekeknek kell
folytatniuk (Matematika 1. tankönyv I. kötet 91/4.). A legnehezebb változat az, amikor a
szabályra is a gyerekeknek kell rájönniük (Matematika 1. tankönyv II. kötet 86/1.).
A pótlás (Matematika 1. tankönyv I. kötet 82. oldal)
A pótlás fogalmát előkészíthetjük, ha a bontások során az egyik tagot megadjuk, a hiányzó
tagot pedig a tanulóknak kell pótolniuk.
A hiányos összeadások és kivonások pótlással oldhatók meg, de a hiányzó számok
kiszámítása a két művelet közötti összefüggésen alapszik.
Ennél a tananyagrésznél sem maradhat el a konkrét tapasztalatszerzés, amely először
a körülöttünk lévő tárgyak segítségével, majd korongokkal történhet. (A tányéron 2 szilva van.
Mennyit kell még hozzárakni, hogy összesen 5 szilva legyen a tányéron?)
Nagyon fontos megtanítani, hogy a számítást minden esetben ellenőrizni kell, vagyis a
beírt számmal el kell végezni a műveletet, mert a gyerekek csak így bizonyosodhatnak meg
arról, hogy jól számoltak.
A pótlást a továbbiakban minden számkörnél gyakoroltatni kell, mivel a diákok ezen
ismereteire építünk a II. félévben a tízes átlépésével megoldható műveletek tanításakor. A 10re való pótlást készségszinten kell elvégezniük a tanulóknak, ezért nagyon sok tevékenységgel,
ábrával kapcsolatos feladatot kell végezniük. Ugyancsak ezt a tananyagot gyakoroltatjuk a
Matematika 1. tankönyv I. kötetének 101. oldalán található feladatok segítségével és a
Matematika munkafüzet 1. I. kötetének 58. oldalán található 3. feladattal.
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Nyitott mondatok (Matematika 1. tankönyv I. kötet 82–83. oldal)
A nyitott mondatok tapasztalati előkészítése már akkor elkezdődik, amikor például a Repül a,
repül a… című játékot játsszák a gyerekek. A Repül a… nem más, mint egy nyitott mondat,
amelyet a gyerekeknek kell befejezniük. Attól függően, hogyan fejezik be a mondatot, lehet az
állításuk igaz vagy hamis.
A Matematika I. tankönyv legelső feladata (4/1.) is kiválóan alkalmas arra, hogy a fenti
játékhoz hasonlóan nyitott mondatokat (Az iskolatáskába való…, A játékpolcra tenném…)
tegyenek igazzá vagy hamissá a tanulók.
Ugyancsak a nyitott mondat tanítását készítik elő a különböző összehasonlítások. A
Matematika 1. tankönyv I. kötetének 8/3. feladatában például olyan dolgot kell lerajzolni, ami
az ugrókötélnél hosszabb. A tankönyv 34/3. feladatában az egyik halmazt a gyerekeknek kell
megrajzolniuk a másik halmaznak és a megadott jelnek megfelelően.
A nyitott mondatok asszociatív gondolkodást igénylő feladatok, amelyeket a
gyermekek számára egyszerű módon kell megközelíteni. Ilyen lehet például az előbb említett
hiányos mondatok befejezése is, amelyet már számokkal, mennyiségekkel is végeztethetünk.
(Az ötnél nagyobb …, A nyolcnál kisebb…, Az ötnél nagyobb, de a nyolcnál kisebb…)
A hiányzó számokat a „valamennyi” szóval helyettesíthetjük. Például a Matematika 1.
tankönyv I. kötet 34/4. feladat 1. példáját így olvashatjuk ki: 0 < . A nullánál nagyobb a
„valamennyi”. A gyerekektől kérhetjük, hogy a lehetséges megoldásokkal fejezzék be a
megkezdett mondatot. Végül felsorolhatják, milyen számok rejtőztek el a „valamennyi” alatt.
A „valamennyi” lehet: 1, 2, 3, 4. Itt befejezhető a felsorolás, mivel a gyerekek még csak a 4-es
számkörben tájékozódnak, de ha valaki egy 4-nél nagyobb számot szeretne a négyzetbe írni,
semmiféleképpen se akadályozzuk meg!
Amikor már a számok, műveletek körében is elkezdjük a nyitott mondatok megoldását,
mindenképpen ellenőrizni kell minden megoldási javaslatot. Sokkal egyszerűbb, ha csak
néhány elemet sorolunk fel, és azok közül kell kiválasztani azokat a számokat, amelyek igazzá
teszik a nyitott mondatot. Ugyanígy megkönnyíthetjük a gyerekek munkáját, ha például egy
számegyenesen jelölt számok közül kell bejelölni a helyes megoldásokat.

Matematika 1. tankönyv I. kötet 83/2.
Ha a tanulóknak önállóan kell megkeresniük a megoldásokat, nem baj, ha valaki nem
találja meg az összes megoldást. Például a fenti feladatban is az 5-nél nagyobb természetes
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számok teszik igazzá a nyitott mondatot, tehát a gyerekek nem is tudják felsorolni az összeset.
Ilyenkor érdemes a tanult számkörre leszűkíteni a megoldások keresését.
A nyitott mondatoknak különböző típusai vannak, amelyek között be kell tartani a
fokozatosságot. Először a számok, majd a műveletek köréből kell példákat adni. A
legegyszerűbb változat, ha a „valamennyi” magában áll, vagyis egy állítás van a nyitott
mondatban. Ennél nehezebb, ha két állítás szerepel benne. A legnehezebb változat, amikor a
„valamennyi” egy művelet része.
Számok körében:

Műveletek körében:



5>



8–5 <



6<<9



10 – 7 <  < 3 + 8



15 >  + 4

Természetesen az előbbi példáknál vannak nehezebb típusú nyitott mondatok is, de
ezekre az 1. évfolyamos kiadványokban még nem található példa.
A sorszámnevek (Matematika 1. tankönyv I. kötet 92–93. oldal)
A sorszámnevekkel részletesebben a 4. évfolyamos magyar nyelvtan órákon ismerkednek
majd meg a gyerekek, de az alapokat már az 1. évfolyamos tananyag segítségével elsajátítják.
Mire a tananyagban a sorszámnevekhez érünk, már használják a tanulók a sorszámneveket,
például a feladatok megkeresésekor (Oldd meg a 4. feladatot!), vagy testnevelésórán, amikor
a futóversenyen célba érkeznek. (Dani első lett a versenyen, Hanna a harmadik.)
A sorszámok helyes használatához pontos megfigyelés és megfelelő térbeli, síkbeli
tájékozódás szükséges. A sorszám egy elem helyét jelöli a rendezett sorban. Így a gyerekek az
elsőtől való számlálással határozhatják meg egy-egy elem helyét.
Érdemes testnevelésórán a gyerekeket magasságuk szerint növekvő sorba állítani,
majd mindegyik gyerek helyét sorszámmal megneveztetni. Ezután a növekvő sort
átalakíthatjuk csökkenő sorrá, és így megneveztetjük, ki hányadik az adott sorban.
A tankönyv eddigi illusztrációit is felhasználhatjuk. Például hányadik Manó a sorban az
1., és hányadik a 2. képen? Mi az eltérés oka?

1. kép

2. kép

Megfogalmazhatják a gyerekek a tapasztalataikat. Sok-sok tevékenységhez kapcsolt
példa után megértik, hogy a sorszám rendezettséget kíván, tehát csak akkor lehet sorszámmal
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meghatározni egy-egy elem helyét, ha az elemek rendezett sort alkotnak. Például, ha a
polcokon a játékokat vagy a könyveket sorba rendezzük. Azt is megfigyelhetik, hogy bármely
sor tetszés szerint átalakítható, és az újrarendezés során megváltozik (megváltozhat) egy-egy
elem sorban elfoglalt helye.
Az első elem kijelölése tetszőleges lehet.
Azonban, ha nem határozzuk meg pontosan az
első elem helyét és vele az irányt, akkor
elbizonytalaníthatjuk a gyerekeket.
Például: Rajzolj a harmadik polcra egy almát!
A gyerekek joggal kérdezik meg, hogy lentről vagy
fentről kell kezdeni a polcok számozását.
A tankönyvben és a munkafüzetben, ha erre más utasítás nem vonatkozik, az elemek vízszintes
sorban elfoglalt helyét mindig balról jobbra haladva állapítjuk meg, míg a függőleges sorban
lévőkét föntről lefelé haladva.
Szöveges feladatok (Matematika 1. tankönyv I. kötet 102–103. oldal)
A szöveges feladatok megoldása az I. félévben közösen, általában frontális osztálymunkában
történik, mivel a gyerekek még nem ismerik az összes betűt, így olvasni sem tudnak. A
későbbiekben is mindig fel kell olvasni a szöveges feladatokat a tanulóknak, mivel
matematikaórán nem az olvasási készségüket szeretnénk értékelni, hanem a matematikai
tudásukat.
A szöveges feladatok bevezetése manipulatív módon történjen! Kezdetben csak a
történetek eljátszását, majd az adatok kirakását, lerajzolását várjuk el a gyerekektől.
Például:
 Tedd, amit mesélek! A kezemben 8 szem napraforgó volt. Leesett közülük 3. Hány
napraforgószem maradt a kezemben? Mondd el, mit tapasztaltál!
 Manó a kosárba 3 almát és 2 körtét tett. Hány gyümölcsöt tett a kosárba összesen?
Rajzold le!
Hasonló példákkal kell gyakorolni a tankönyv feladatainak megoldása előtt. Mindig
meg kell fogalmaztatni, mi történt. Ugyancsak tanítói példák alapján gyakoroltatni kell a
hozzáadást, az elvételt, a kevesebb, a több, a maradt stb. fogalmak megértését. A gyerekek is
alkothatnak szöveget összeadásos és kivonásos feladatokhoz.
Mindig kellő időt kell hagyni a szöveges feladatok értelmezésére, megoldására. Az 1.
évfolyamon a diákok megismerkednek a szöveges feladatok megoldásmenetével is. Az
adatlejegyzést rajzos formában kérjük, illetve a rajzokhoz tartozó számok beírásával. Ezután
következik a műveletírás. Ez gondot szokott okozni a diákoknak, hiszen a hallott szöveget le
kell fordítaniuk a matematika nyelvére. Bizonyára mindenkinek volt már olyan tanítványa, aki
a szöveg meghallgatása után azonnal megmondta a helyes eredményt, de amikor azt kértük,
hogy írjon a feladathoz egy műveletet is, bajban volt. A szöveges feladatok megoldásakor
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fellépő problémák tulajdonképpen fordítási nehézségek: a közönséges nyelvről le kell fordítani
a szöveget a matematika nyelvére.
A szöveges feladatok többféleképpen osztályozhatók.
A műveletek száma szerint:
 Egyszerű → egy művelettel megoldható.
 Összetett → két vagy több művelettel megoldható.
A szövegezés szerint:
 Egyenes szövegezésű
→
magára a műveletre utal a szöveg.
 Fordított szövegezésű → a szöveg ellentétes műveletre utal.
 Hiányos szövegezésű
→
hiányzik az adat valamelyike. (Ilyen típusú feladat
csak a magasabb évfolyamokon jelenik meg.)
Természetesen először az egyszerű, egyenes szövegezésű feladatok megoldását várjuk
el a gyerekektől. De ezen belül is be kell tartani a fokozatosságot. Nagyon fontos a
tevékenykedtetés, ezért a feladatokat játsszuk el, jelenítsük meg pálcikákkal, korongokkal!
Először pontos utasítást kapjanak a gyerekek, így csak a művelet tényleges elvégzésére
kell figyelniük. Például: Tegyél magad elé 7 korongot! Vegyél el belőle 5-öt! Hány korong
maradt?
Ezután már olyan feladatok következhetnek, amikor a gyerekeknek fel kell ismerniük,
hogy az „érkezett”, „megevett”, „elment” stb. szavak milyen matematikai műveletre utalnak.

Matematika 1. tankönyv I. kötet 103. oldal
Az egyszerű szöveges feladatok mellett megjelennek az összetett feladatok is. Itt arra
kell figyelniük a gyerekeknek, hogy több műveletet kell elvégezni egymás után.

Matematika 1. tankönyv I. kötet 102. oldal
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Bonyolítja a feladatmegoldást, ha a szövegezés nem az események sorrendjét követi.
Vagyis a következő feladat nem arról szól, hogy 7 gomb volt a kabáton, ebből leesett 4, mennyi
maradt, hiszen ez a megfogalmazás követné a bekövetkezett eseményeket. Ehelyett a
bekövetkezett eseményből kell meghatározni, hány gomb volt eredetileg a hóember kabátján.

Matematika 1. munkafüzet I. kötet 61. oldal
A szöveges feladatok között vannak függvényre vezető szöveges feladatok is. Például:
Petinek 3 könyve van, Ádámnak 2-vel több. A megadott adatok alapján a gyerekek más-más
megoldásra gondolhatnak, amelyeket táblázatban gyűjthetünk össze. A táblázatokban
általában nem tudjuk feltüntetni az összes jó megoldást, csak a megoldások közül néhányat.
Meg is kérdezhetjük a gyerekektől, hogy tudnának-e még jó megoldásokat felsorolni.
A Matematika I. tankönyvben a 10-es számkörben találkoznak először a gyerekek
függvényre vezető szöveges feladattal. A következő példában függvénykapcsolathoz keresnek
megfelelő adatokat a tanulók úgy, hogy a számpárok egyik tagját megadtuk.

Matematika 1. tankönyv I. kötet 103. oldal
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A következő példában két függvényt kapcsolunk össze, így adathármasokat keresnek a
tanulók. Az első függvény minden számhoz eggyel kisebb számot kapcsol, a második függvény
pedig a két-két számhoz az összegüket kapcsolja.

Matematika 1. tankönyv I. kötet 106. oldal
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulók adott rajzról, számfeladatról történetet
alkossanak, szöveget mondjanak. Az nem baj, ha nem fogalmaznak meg kérdést, csak
elmondják, amit látnak. Természetesen mindig lesznek az osztály tanulói között olyanok, akik
már kérdéseket is meg tudnak fogalmazni.
A szövegalkotás is különböző szintű lehet. Egyszerűbb a feladat, ha a rajz szinte sugallja
a megoldást. Például: Matematika 1. tankönyv I. kötet 69/2. feladat
Hét béka ült a levélen. Egy közülük a vízbe ugrott. Hány béka maradt a levélen?
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Nehezebb a feladat, ha a képről több művelet is írható.
Például: Matematika 1. tankönyv I. kötet
68/3. feladat

Például: Matematika 1. tankönyv I. kötet
88/4. feladat

A madáretetőnél 5 madár van. Kettő még
odarepül hozzájuk. Hány madár lesz ekkor
a madáretetőnél? (Pl.: 2 + 5; 5 + 2; de több
tagú összeadással is felírható.)

A képen 2 nyúl és 7 mókus van. Hány állat
van a képen összesen? (pl.: 2 + 7; 7 + 2)
Hat mókusnál van egy-egy dió, 3 dió pedig
a földön van. Hány dió van a képen
összesen? (pl.: 6 + 3; 3 + 6)

Hány madár van összesen az etetőn, ha 2
madár magvakat csipeget, 2 madár az etető
tetején üldögél, 1 madár pedig az etető
szélénél nézelődik? (pl.: 2 + 2 + 1; 3 + 2)

A legnehezebb az a szövegalkotás, amikor egy képről több különböző művelethez is szöveget
kell alkotniuk a gyerekeknek.

Matematika 1. tankönyv I. kötet 79/2.
8 – 1: Egy mókusnak sötétebb a színe.
8 – 7: Hét mókusnak világosabb a bundája.
8 – 2: Két mókus jobbra néz.
8 – 6: Hat mókus balra néz.

8 – 3: Három mókusnál dió van.
8 – 5: Öt mókusnál nincs dió.
8 – 4: Négy mókusnak bojt van a füle végén.
8 – 8: Nyolc mókus két lábon áll.
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A fordított szövegezés nagyon megnehezíti a helyes művelet kiválasztását, mivel a szövegben
a több, kevesebb szavak nem a műveletre utalnak. Ilyen típusú feladatokat csak kellő
előkészítés után tudnak elvégezni a gyerekek.

Matematika 1. tankönyv II. kötet 56/4.
Az ilyen típusú feladatok megértését kérdésekkel segíthetjük.
 Hétfőn vagy vasárnap fogott-e több keszeget Vili bácsi?
 Mennyivel több keszeget fogott vasárnap, mint hétfőn?
 Mennyivel kevesebb keszeget fogott hétfőn, mint vasárnap?
g) Tantárgyi koncentráció
A nyitóképekről való beszélgetés kiválóan alkalmas a tantárgyi koncentráció megvalósítására.
A környezetismerettel való kapcsolódási lehetőségeket használjuk ki (őszi erdő, időjárás stb.).
Beszélgethetünk az erdei élőlényekről, és arról is, hogyan segíthetünk mi, emberek az
állatoknak télen. Lehetőség nyílik még a képek kapcsán az emberek téli életmódjáról
beszélgetni (fűtés, energiatakarékosság, réteges öltözködés, a tél „örömei”, téli sportok).
Az 1-es számjegyhez tartozó kép kapcsán feleleveníthetjük a helyes gyalogos
közlekedés szabályait.
Remek lehetőséget nyújt Zelk Zoltán Három nyulak című verses meséje a tantárgyi
integrációra. A mese tanulságát megfogalmazhatjuk közösen, beszélhetünk a meseszámokról.
h) Diagnosztizálás, képességfejlesztés, számonkérés
Egy-egy diagnosztizáló mérést terveztünk az 5-ös és a 10-es számkör tanítása után. A mérés
célja annak megállapítása, hogy a tanuló mit tud, mi az, amiben még fejlődnie kell. A
feladattípusokat egyenként kell kiértékelni. Célszerű táblázatba rendezni, így az egyéni
teljesítmény azonnal áttekinthető az egyes feladatok esetében. A diagnózis felállítása után
kezdhetjük meg az egyéni fejlesztést.
Minden tanulóval azt kell gyakoroltatni, amely területen felzárkóztatásra szorul, ami
nehezen megy. A munkafüzet feladatai kiválóan alkalmasak a tanórai differenciálásra,
válogathatunk időkitöltőt, délutáni gyakorlófeladatot, házi feladatot is közülük. A differenciált
óraszervezés mellett végzett fejlesztő feladatokat feladatbankba rendezhetjük, a gyermekek
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haladását mutató produktumokat pedig portfólióba. Ez alkalmat ad az egyéni nyomon
követésre.
Az 5-ös és a 10-es számkör tanítása után ajánlatos egy-egy szummatív mérés elvégzése
is. A számonkérés az ismeretekről való beszámolás új módja. A megírásának feltételeiről,
körülményeiről el kell beszélgetnünk a gyerekekkel. Barátságos, ösztönző, nyugodt
körülmények megteremtése mellett tudnak csak jól teljesíteni a diákok.
i) Kitekintő
A Kitekintőben lévő feladatok a tanulók tapasztalatszerzését szolgálják, ezért ezeket mindig
tevékenységhez kell kapcsolni. Például a Matematika 1. tankönyv I. kötet 63. oldal 1. és 2.
feladatának megoldását is tevékenykedtetéssel kell előkészíteni. A szilvákat kék színű
korongok jelképezhetik, és a korongok papírtányérokba való szétosztását kell elvégezni.
A Matematika 1. tankönyv I. kötet 62/3. feladata fogalmazza meg az összeadás, szorzás
kapcsolatát. Ha a tanulók sokszor hallják, illetve alkalmazzák ezt a fajta megfogalmazást, a 2.
osztályban már nem okoz gondot számukra. A jelölések bemutatására még nincs szükség az 1.
évfolyamon.
III. témakör – Vonalak, síkidomok, testek. Játék a tükörrel
Előzetes ismeretek:
Különbség felismerése a formák között (kerek, szögletes). Az azonos formák közül az eltérők
kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a
testsémáknak megfelelően.
Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín, méret, forma szerint). Előrajzolás után díszítő
sor rajzolása, a minták váltakozásával.
A témakör fejlesztési céljai:
Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladattartás fejlesztése.
Térszemlélet kialakításának alapozása. Finommotorikus mozgás fejlesztése. Pontosság,
tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet
megismerésének igénye. Irányok megismerése, alkalmazása.
Kulcsfogalmak:
Egyenes és görbe vonal, síkidom, négyzet, téglalap, háromszög, kör, test.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
I. félév:
II. félév:

3 óra
2 óra

Eszközök:
Írólapok; fonalak, síkidomok; testek; építőelemek; színesrúd-készlet; kockacukor az
építésekhez; különböző alakú tárgyak: hurkapálcika, cérnaszál, számolópálca, korongok,
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makarónitészta, madzag, drót, befőttes gumi, különböző síkidomok kivágva színes lapokból,
logikai lapok vagy épp papírdobozok teteje (sajtos, cipős, tejes doboz oldala) és egyéb tárgyak,
labdák, üveggolyók, dobókocka, könyv, ecsetes tál, gyufás skatulya stb.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
a) Tájékozódás térben és síkban.
Év elején, az előkészítő időszakban már sok tájékozódással kapcsolatos feladatot megoldottak
a gyerekek. Azonban ennek a fejlesztésnek folyamatosnak kell lennie az egész tanév folyamán.
A geometriával kapcsolatos témakörben is játszhatunk különféle tájékozódási játékokat,
melyekkel megerősíthetjük az irányokhoz tartozó tapasztalatokat.
Ilyen lehet a robotos játék, amelyben akadálypályát építünk különböző tárgyak
elhelyezésével. Az egyik tanulónak bekötjük a szemét. A társa irányítja őt, a lépések számát és
a fordulást megadva. Például: Előre 2! Balra fordul. Előre 3!
Az osztályteremben is végezhető térbeli tájékozódási játék. Például: Ki ül tőled balra?
Jobbra? Mi van a táskád felett? Mi van a pad alatt?
A síkbeli tájékozódást is gyakorolhatjuk az osztályteremben. Például: Mi van a falióra
felett és a kettes számtábla alatt? A faliújságon lévő dolgokkal is végezhetünk feladatokat.
Kinek a munkája van a Katiétól jobbra és Zoliétól balra az osztályterem falán?
b) Vonalak, síkidomok, testek
Ebben a témakörben is nagyon sok tapasztalatszerzésre van szükségük a gyerekeknek. A
fejlesztés során lényeges az összehasonlítás műveletének alkalmazása, mert ennek
segítségével tudják felfedezni a tanulók két geometriai alakzat azonosságát és
különbözőségét. Az analízis során egyértelművé válnak a tárgyak tulajdonságai, az
absztrahálás pedig kiemeli a tulajdonságok közül a geometriai jellemzőket.
A gyerekek rajzolhatnak különböző vonalakat (hullámvonal, csigavonal, zárt vonalak,
háromszög, négyszög, betű, szám stb.) a táblára, rajzlapra. Ha az osztályterem padlójára,
földbe, homokba rajzolnak, akkor mint utat végig is járhatják őket. A zárt és a nyitott
elnevezések tapasztalatszerzéshez kapcsolódjanak! Megfigyelhetik a gyerekek, hogy melyik
„vonalnál” értek vissza ahhoz a ponthoz, amelytől elindultak, melyiknél nem.
Különböző vonalak fonalakból is kialakíthatók. Ha összekötjük a fonalat, zárt vonalat
kapunk, ha nem kötjük össze, akkor nyitott vonalat.
A gyerekek formaképzetének alakulására már az eddigiek során is számos alkalom
adódott. Például év elején megismerkedtek a logikai lapokkal, és megkülönböztették őket az
alakjuk szerint. Azóta használják a kör, négyzet, háromszög fogalmakat. Itt jegyeznénk meg,
hogy az 1. évfolyamon a logikai lapokat síkidomoknak nevezzük, vagyis eltekintünk a
vastagságuktól. Ugyancsak síkidomoknak nevezzük a papírlapból ollóval kinyírt alakzatokat is.
De nemcsak papírból, hanem számolópálcikából, hurkapálcából is készíthetők különböző
alakzatok (háromszögek, négyszögek…).
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Tapasztalatunk szerint a testek nevét kevésbé használják a gyerekek; inkább a
tárgyakat nevezik meg, mint azok alakját. Tehát a labdát nem gömbnek nevezik, hanem
labdának. Ha megkérdezzük, milyen alakja van a narancsnak, akkor általában azt a választ
kapjuk, hogy olyan, mint a labdának. A fogalmak helyes alkalmazását segítik a
tevékenykedtetésre épülő feladatok. Azonban fontos, hogy a testeket nekünk kell
megneveznünk, és nem a gyerekeknek, mivel az 1. évfolyamon nem követelmény a testek
nevének ismerete.
Tapasztalatszerzés céljából a gyerekeknek adni kell az alaptestekre hasonlító formákat
(teásdoboz, hengeres formájú konzervdoboz, gyufás skatulya, csoki, tolltartó, könyv stb.), és
meg kell engedni, hogy megforgassák őket, majd csoportosítsák aszerint, hogy melyik testhez
hasonlítanak (gömb, kocka, téglatest, henger, kúp, tető stb.) a tárgyak.
A szőnyegen ömlesztve lehetnek „varázslatos” dolgok, tárgyak, amelyeket
csoportosítani kell. Lehet szín alapján, nagyság szerint (egy adott tárgynál kisebb, nagyobb,
hosszabb, rövidebb), vagy épp forma alapján.
Forma alapján történő csoportosításhoz a következő tárgyakat használhatjuk:
hurkapálcika, számolópálcika, cérnaszál, makarónitészta, madzag, drót, fonaldarab, befőttes
gumi, különböző síkidomok kivágva színes lapokból, logikai lapok vagy épp papírdobozok
teteje (sajtos, cipős, tejes doboz oldala) és egyéb tárgyak: labdák, üveggolyók, dobókocka,
könyv, ecsetes tál, gyufás skatulya stb.
Az előző feladatban említett testeket párosíthatjuk az építőelemekkel (pl. kocka–
dobókocka, oszlop–tejes doboz…).
Az építéseket kötetlen tevékenységgel érdemes kezdeni. Építhetnek a gyerekek
különböző testekből, dobozokból, pl. gyógyszeres doboz, gyufás skatulya, de építőelemekből
vagy dobókockákból, kockacukrokból is. Ezt követően az építésekhez feltételeket is adhatunk.
Például megadhatjuk, hogy az építmény hány építőelemből álljon. A modellről való építés
lehet a következő lépés, ezért néhány épületet modell alapján is megépíthetnek a gyerekek.
Csak ezután következhetnek a tankönyvi rajzokról, ábrákról való építések (Matematika 1.
tankönyv I. kötet 118/1.). Ezek már nehezebb feladatok, sokkal nagyobb kihívást jelentenek a
gyerekeknek. Folyamatos gyakorlás során tanulják csak meg, hogyan lehet belelátni az ilyen
kétdimenziós rajzokba a testet. Már az 1. évfolyamon elkezdődhet az alaprajz fogalmával való
ismerkedés. Természetesen nem a fogalomhasználaton, hanem a tapasztalatszerzésen van a
hangsúly. Ha az alaprajz mindegyik négyzetére rá van írva (Matematika 1. tankönyv I. kötet
118/3.), milyen magas ott az építmény, vagyis hány kockát kell egymásra helyezni, akkor ez
önmagában elég az építéshez.
Fontos, hogy a tanulók sokat építsenek másolással vagy szabadon.
c) Játék a tükörrel
A kisgyerekek szívesen állnak tükör elé, így tapasztalatokat szereznek önmaguk és mások
tükörképéről. Ha különböző tevékenységeket végeznek a tükör előtt (távolodás, közeledés,
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elfordulás, egyik láb vagy kéz felemelése stb.), megismerkednek a tükörkép sajátosságaival.
Páros játékban lehet tükörképest játszani. Az egyik gyermek mutatja, a másik utánzással
követi, tükörképet játszik.
A nyitóképről beszélgetés (Hol és mikor szoktál tükröt használni? Miben láttad a
tükörképedet? Hogyan viselkedik a tükörképed?) segít abban, hogy felmérjük, milyen
tapasztalatai, ismeretei vannak a gyerekeknek a témával kapcsolatban.
A nyitókép további lehetőségeket is kínál a tevékenykedtetésre. Például a nyitóképen
meg kell keresni a tükör helyét a valóság és a tükörkép között. A gyerekek felfedezhetik, hogy
vannak a képen tükrös (szimmetrikus) alakzatok is. Ők is készíthetnek hajtogatással papírból
szimmetrikus alakzatokat.
IV. témakör – Mérések: hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés, időmérés
Előzetes ismeretek:
Az idő múlásának megfigyelése, periodikusan ismétlődő események a napi tevékenységekben.
A témakör fejlesztési céljai:
Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladattartás fejlesztése.
Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A
környezet megismerésének igénye. Mennyiségfogalmak kialakítása a 10-es számkörben,
mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása
tényleges mérésekben.
Kulcsfogalmak:
Mértékegység, mérőszám, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz. Becslés, átváltás.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
6 óra
Eszközök:
Méterrúd; hurkapálcika; számolópálca; építőelemek; színesrúd-készlet; mérőszalag;
mérlegek (kétkarú mérleg, digitális mérleg stb.); 1 kg súly (vagy 1 kg só); ruhafogas, 2 azonos
méretű zacskó; termések (gesztenye, dió stb.); kockacukor;
különböző méretű üvegek, poharak; 1 l-es és 1 dl-es szabvány mérőedények;
falinaptár, asztali naptár, kártyanaptár; játékóra.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
a) Mérések
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő méréséhez sokféle alkalmi egység választható,
amelyekkel a gyerekek mérni tudnak. Ezeket a mérési feladatokat párban vagy csoportban
érdemes elvégeztetni. Sok játékos tevékenység, érdekes problémahelyzet megteremtésével
tudunk alkalmat teremteni arra, hogy a tanulók elsajátítsák a mérések technikai megoldásait,
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és fölfedezzék az összefüggéseket. Nem várhatjuk el, hogy az összefüggéseket
megfogalmazzák, csak azt, hogy ezeket sokszor, sokféleképpen megtapasztalják, fölfedezzék.
A mérések eredményeinek, vagyis a mennyiségeknek az összehasonlítása során a
tanulók megsejthetik, milyen kapcsolat van a méréshez használt alkalmi egységek és a kapott
eredmények (mérőszámok) között. Pl.: Matematika 1. tankönyv II. kötet 7. oldal.
 Ha több különböző egységgel mérik meg ugyanazt a mennyiséget, akkor
észreveszik, hogy a nagyobb egységből kevesebb kell ugyanannak a mennyiségnek
a megméréséhez.
 Ha több különböző mennyiséget mérnek meg ugyanazzal az egységgel, akkor
észreveszik, hogy ugyanabból az egységből több kell a nagyobb mennyiségek
kirakásához.
Már az 1. évfolyamon bevezetjük a becslést, amely alapja az összehasonlítás, a
méretbeli azonosságok, különbözőségek kifejezése. Minél több tapasztalatot szereznek a
gyerekek a mérések során, annál pontosabb lesz a becslésük.
A gyerekek az alkalmi mértékegységekkel való mérések után ismerkednek meg és
mérnek a szabvány mértékekkel. Az 1. évfolyamon a következőket használjuk.
 Hosszúság: méter, deciméter.
 Űrtartalom: liter, deciliter.
 Tömeg: kilogramm.
 Idő: év, hónap, hét, nap, óra.
Az 1. évfolyamon a hangsúly a mérési tevékenységen van, és nem a mértékegységek
megismerésén, illetve a mennyiségekkel végzett műveleteken. Ezért a tankönyvben nem is
található mennyiségekkel kapcsolatos műveletvégzés. A munkafüzet ilyen jellegű feladatait is
csak a műveletvégzés gyakorlására ajánljuk.
b) Hosszúságmérés
Hosszúságméréshez alkalmi mértékegységként fölhasználhatunk játékokat (autó, építőelem),
egyéb eszközöket (ceruza, számolópálca), de lehet mérőeszköz a gyermek lépésének,
lábfejének, araszának, hüvelykujjának hossza is. Használhatjuk a színesrúd-készletet,
amelyben a narancssárga rúd hossza pontosan 1 dm.
A tanulók összehasonlításokat végezhetnek, például az osztály tanulóinak a
magasságáról, majd állításokat fogalmazhatnak meg ezzel kapcsolatban. (X magasabb, mint Z.
K alacsonyabb, mint L.)
Megmérhetik a közvetlen környezetükben lévő tárgyak (füzet, pad stb.) magasságát,
szélességét, hosszúságát alkalmi mérőeszközökkel (pl. ceruza, radír). Tökéletes ez a feladat
annak megláttatására, hogy azért kaptunk más eredményeket, mivel nem ugyanazzal a
mérőeszközzel mértünk. Így könnyen belátják, hogy szabvány mérőeszközökre van szükség.
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Összehasonlításokat végeztethetünk úgy is, hogy például ugyanannak a tárgynak a
hosszúságát mérjük meg különböző alkalmi egységekkel, például színes rúddal, lépéssel,
méterrúddal.
c) Tömegmérés
Tömegméréshez a viszonylag ugyanakkora tömegű tárgyak alkalmasak. Használhatunk alkalmi
mértékegységként vadgesztenyét, kockacukrot, a színesrúd-készlet azonos színű darabjait. Itt
is nagyon fontos a tapasztalaton alapuló összehasonlítás.
Lehetőség szerint a mérésekkor különböző típusú mérlegeken mérjenek a gyerekek!
Minden általunk beszerezhető mérlegtípust be kell mutatni a tanulóknak. Beszéljük meg, mit
melyik mérleggel mérnénk meg, illetve azt is, hogy az egyes mérlegekkel hol szokás méréseket
végezni! (Pl. patikamérleg – gyógyszertárban, testsúly – szobamérleggel, kétkarú mérleg –
piacon, digitális mérleg – áruházakban.) De a gyerekek támaszkodhatnak a saját
tapasztalataikra is (megemelés során melyik könnyebb, melyik nehezebb), illetve készíthetnek
alkalmi mérőeszközöket, például kétkarú mérleget ruhafogasból és 2 zacskóból.

A tárgyakat növekvő sorba rendezhetjük a becsült tömegük alapján.
d) Az űrtartalom mérése
Az űrtartalom mérésekor a mérendő mennyiségek különböző formájú és nagyságú üvegek,
dobozok, konyhai edények, vödrök lehetnek, míg alkalmi mértékegységnek választhatunk
kisebb poharakat, bögréket, esetleg gyűszűt.
Megbeszélhetjük – építve a tanulók tapasztalataira –, mit mivel érdemes, célszerű
mérni (pl. orvosság  kanál, leves  fazék). Adott űrtartalmú edénybe különböző alkalmi
mérőeszközök segítségével mennyiszer kell beleönteni a folyadékot (pl. a kancsóba hány
pohár, kispohár, gyűszű, kanál, bögre, víz fér), hogy tele legyen. A kapott eredmények kiválóan
alkalmasak összehasonlításra, például melyikkel kellett többször meríteni, illetve melyikkel
kellett kevesebbszer.
A feladatok, konkrét mérések elvégzése előtt végezhetünk jóslásokat.
Megtippelhetjük, melyik eszközzel kell többször meríteni majd, hogy megteljen a kancsó.
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Átlátszó literes mérőedénybe szörpös vizet önthetünk, és először meg kell jósolni, majd ki kell
egészíteni a mérőedényben lévő szörpöt annyi folyadékkal, hogy tele legyen az üveg.
Különböző méretű poharakat rendeztethetünk növekvő/csökkenő sorba űrtartalmuk
alapján.
e) Az idő mérése
Az időbeli sorrendiséggel és az idő mérésével kicsit később, a 12-es számkör után foglalkozunk.
Ennek az az oka, hogy az időmérés a 12-es számhoz kapcsolható, mivel a mutatós órán 1-től
12-ig láthatók a számok.
A tananyag feldolgozása szorosan kapcsolódik a környezetismeret tantárgyhoz
(évszakok, hónapok, napok stb.).
Bemutathatunk különböző naptártípusokat: falinaptár, asztali naptár, kártyanaptár…,
majd megbeszélhetjük, melyiket mikor érdemes használni. Megfigyeltethetjük, hogy a
vasárnapokat és az ünnepnapokat a naptár mindig pirossal jelzi.
A következő feladatokkal változatosabbá tehető a tananyag feldolgozása.
 Valós tárgyak szétválogatása évszakok szerint.
 A Hónapsoroló vers elmondása váltakozó hangerővel.
 Minden csapat kap egy képeslapot. A gyerekeknek meg kell beszélniük, melyik
évszakban küldhették, majd meg kell indokolniuk a döntésüket.
 A „Hétfőn heverünk, kedden keverünk…” mondóka elmondása.
Az időméréssel kapcsolatban gyűjtőmunkát is végezhetnek a gyerekek. Például milyen
időmérő eszközöket használtak régen, és milyeneket használunk manapság?
Az 1. évfolyamon csak az egész órák leolvasását, illetve ezek beállítását várjuk el a
gyerekektől. A tankönyvi feladatok megoldásához nagy segítség lehet a játék számlapos óra.
Ennek hiányában a Matematika 1. tankönyv II. kötet 41/3. feladatában található ábra 2
különböző hosszúságú hurkapálcikával egész évben használható.
Tapasztalatunk alapján sok tanuló most használ először mutatós órát, ezért a
leolvasások és beállítások előtt tisztázni kell a kismutató és nagymutató szerepét.
V. témakör – Számok írása, számolás 10-től 20-ig. A római számok
Előzetes ismeretek:
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.
Számok írása, olvasása a 10-es számkörben. Számok helye a számegyenesen.
Számszomszédok értése. Páros és páratlan számok megkülönböztetése. Természetes számok
nagyság szerinti összehasonlítása. Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.
Összeadás, kivonás a 10-es számkörben. Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz
segítségével, leírása számokkal.
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A témakör fejlesztési céljai:
Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése.
Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának elmélyítése és a műveletek elvégzése a 20as számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata.
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.
Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások
megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása.
Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés.
Római számok írása, olvasása 1-től 20-ig.
Kulcsfogalmak:
Összeg, összeadandó, tag, különbség, maradék, kisebbítendő, kivonandó, számegyenes,
művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, sorszám, tőszám, felcserélhetőség.
Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat.
Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
56 óra
Eszközök:
Korongok; logikai lapok; számolópálca; színesrúd-készlet, játékpénz, kukorica vagy babszemek
a számláláshoz.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
a) A 10-nél nagyobb számok megismerése
A 10-es szám tanításakor a diákok megtapasztalják, hogy a 9-nél nagyobb számok leírásához
több számjegyre van szükség. Már akkor elmondhatjuk, hogy a 10 kétjegyű szám, mivel 2
számjegy szükséges a leírásához. Azonban a tankönyv a 10-nél nagyobb számok
megismeréséhez kapcsolja a kétjegyű számok értelmezését.
Számkártyák segítségével alkothatunk kétjegyű számokat, így könnyebben megértik a
gyerekek az egyjegyű és a kétjegyű számok közti különbséget.
A kétjegyű számok bontását a tankönyvben (Matematika 1. tankönyv II. kötet 13. oldal)
a labdák tízes csoportba rendezésével segítjük.
Ebben a témakörben terjesztjük ki a sorszám fogalmát a 10 és 20 közötti számokra is.
A 10-nél nagyobb számok vázolására, írásának begyakorlására nincsenek tankönyvi
példáink, hiszen a kétjegyű számok az I. félévben tanult számjegyekből állnak. Ha szükségét
érezzük, gyakoroltathatjuk a kétjegyű számok írását a füzetben.
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b) A számfogalom alakítása
A számfogalom alakításához érdemes apró szemű terméseket (bab, kukorica) kis zárható
zacskókba 10 szemenként becsomagolni. A számok tízesekre és egyesekre bontásához
eszközként használjuk ezeket a csomagokat és a különálló magokat a személyes
megtapasztalás érdekében.
A számfogalom alakításakor a számok egymáshoz való viszonyát számegyenesen
szemléltetjük és erősítjük. Egy-egy új szám számjegyeinek bemutatása után következhet a
szám számegyenesen való jelölése. Az adott számnak megfelelő számosságú korong vagy
pálcika párosításával megállapítható, hogy a szám páros vagy páratlan. Különböző színnel
jelölhetjük a szám számszomszédait. Felsoroltathatjuk a szám páros és páratlan
számszomszédait is.
A számfogalom alakításakor mindegyik szám bontott alakjainak az összes lehetséges
változatát egy táblázat segítségével összegyűjtik a gyerekek. Ezzel a műveletek tanítását
készítjük elő. Természetesen ezt is tevékenykedtetéssel kell összekapcsolni. Például a 14
tanításakor rakjanak a gyerekek 14 kék korongot egy sorba. Ezután megfordíttatjuk velük a 14.
korongot. Az lesz a feladatuk, hogy a korongokról műveleteket mondjanak. (Például: 13 + 1 =
14; 14 – 1 = 13) A sor elején takarjanak le tíz korongot! Így is mondjanak műveleteket! (3 + 1
= 4; 4 – 1 = 3) Ezután megfordíttatjuk a 13. korongot. Hasonló leolvasásokat kell mondaniuk.
Így haladunk egészen az utolsó korong megfordításáig.
Példák a tevékenykedtetésre.
 Barkochba. Melyik szám vagyok? A tanító gondol egy számra, az osztály az általuk
feltett kérdések alapján találja azt ki.
 Füllentő. A párok kiválasztanak egy számot. Ezután megfogalmaznak három állítást
a számról úgy, hogy kettő igaz, egy pedig hamis. Amikor minden pár elkészült, egy
pár elmondja az állításokat. A többi pár megbeszéli, véleményük szerint melyik
állítás volt hamis. Megadott jelre annyi ujjukat mutatják, ahányadik állítás hamis
volt.
 Bingi-bongó. A tanulók körben állnak. 0-tól indulva egyesével sorban mondják a
számokat. Ha a szám páros, a szám neve helyett „bumm”-ot kell mondani. A
számok sorrendjét és a feltételt naponta változtathatjuk. Például a következő
napon 20-tól indulva mondják a számokat, és a páratlan kétjegyű számok helyett
kell „bumm”-ot mondani.
 Keresd a párod! Kiosztunk az osztály felének tárgyképes kártyákat a 20-as
számkörben. Az osztály másik fele kapja a megfelelő számkártyákat. Rajt szóra
néma játékkal a párok megkeresik egymást. Ezután a játékban szereplő
számkártyákat fölhelyezhetjük a táblára rajzolt számegyenes megfelelő pontjához.
Füllentő követ. Az igazmondók országába érkezett a füllentők követe. A tanácskozáson a
következő 13 állítás hangzott el. Annak az állításnak a sorszámát kell lejegyezni, amelyet a
füllentő követ mondhatott. (Az állítások száma mindig az adott számkörhöz illeszkedjen, mert
így gyakoroltatni tudjuk az adott számkörben a sorszámnevek írását.)
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c) Összeadás és kivonás 0-tól 20-ig
A tízesátlépés nélküli feladatok nem okoznak gondot, ha alaposan kigyakoroltuk a számolási
eljárásokat, analógiákat. Az átlépés értelmezése viszont az egyik legnehezebb feladat az
összeadás és a kivonás tanítása során.
Csak akkor szabad elkezdeni ennek a tananyagrésznek a feldolgozását, ha a tanulóknak
biztos a műveletvégzése a 10-es számkörben, illetve a 10 bontását és a 10-re történő pótlást
is elsajátították már. Természetesen a továbbiakban is szükség van a 10 bontásának és a 10re történő pótlásnak a folyamatos gyakorlására.
Az átlépéses összeadás tanításakor a bontást korongokkal, ábrákkal szemléltetjük. Ezt
követi több tag összeadása úgy, hogy az első két tag összege 10 lesz, majd ehhez adjuk a
harmadik tagot. A korongokkal vagy pálcikákkal való kirakást az eredmény ellenőrzéséhez is
használhatják a gyerekek, mert így bizonyosodhatnak meg arról, hogy helyesen oldották meg
a feladatot vagy sem. Ha szükséges, használjuk a 10 darabos tojástartót a kirakások során!
A tankönyvi feladatok megoldásakor karikázással jelöljük a 10-et, majd az 1. sorba
mindig a 3 tagból álló műveletet írjuk le, ami a karikázásról is leolvasható!
Az átlépéses kivonás tanításakor a feladatok megoldását ugyancsak kirakással vagy
rajzzal tudjuk segíteni. Minden lépést rakjanak ki koronggal a tanulók! Mivel az összeadást
jobban meg tudjuk jeleníteni rajzon, mint a kivonást, ezért mindig el kell mondatni, meg kell
fogalmaztatni a gyerekekkel, hogy a kép alapján mit számolunk ki. Az áthúzás nem mindegyik
gyerek számára fejezi ki egyértelműen az elvételt. A gyorsabban haladók önállóan
dolgozhatnak, a lassabban haladók differenciált rétegmunkában, tanítói közvetlen irányítás
mellett. Az analógiák alapján elvégzett műveletek sokat segíthetnek a tanultak megértésében.
Konkrét példákon keresztül meg kell figyeltetni a tanulókkal, mi történik, ha
 ugyanahhoz a számhoz többet, kevesebbet adunk, és ugyanabból a számból
többet, kevesebbet veszünk el.



különböző számokhoz ugyanannyit adunk, és különböző számokból ugyanannyit
veszünk el.

Az összegek és a különbségek összehasonlítása után a gyerekek önállóan is meg tudják
fogalmazni a tapasztalataikat.
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Játékokkal változatos módon fejleszthető a gyerekek számolási készsége. Íme, néhány
példa a gyakorláshoz.
 Kelj fel Jancsi. A gyerekek a terem végében állnak egymás mellett, vagy önmagukat
átkarolva, szemüket eltakarva ülnek körben a szőnyegen. A tanító valakit a nevén szólít:
Kelj fel XY! A gyerek visszakérdez: Hány órára? A tanító egy műveletet mond. A gyerek
megmondja a választ. Ha helyes az eredmény, az aznapra választott „lépéstípussal” kilépi
a megoldást, majd a helyére megy. Az aznapi lépéstípusban a játék elején kell megegyezni,
pl. tyúklépés.
 Tüzes labda. A tanulók körben állnak, a tanító dobja a labdát az egyik tanulónak, közben
egy műveletet mond. A tanulónak minél gyorsabban kell válaszolnia, hiszen a labda
„tüzes”.
 Gurul a labda. A gyerekekkel körben ülünk. Labdát gurítunk, a tanító kezdi. Összeadást
vagy kivonást mondunk, az eredményt kell megmondaniuk a tanulóknak. Az mondhat új
műveletet, aki helyes eredményt mondott, és ő guríthatja tovább a labdát, műveletet
alkotva. Ha nehezen alkotnak új műveleteket a gyerekek, akkor mindig a tanítónak kell
visszagurítania a labdát. A helyes eredményt mondják a tanulók, a feladatot nem.
 Keresd a számpárod! Ugyanazt a számsort kétszer írjuk fel egy-egy lapra (páratlan számú
tanuló esetén a nevelő is álljon be a játékba), majd odaadunk ezekből egy-egy számot a
tanulóknak. Például 24 tanuló esetén lehet ez a számsor:
[0], [1], [2], [3], [4], [5], - [9], [10], [11], [12], [13], [14]
[0], [1], [2], [3], [4], [5], - [9], [10], [11], [12]. [13], [14]
1. utasítás: Keresd az ugyanannyit, állj vele párba! (A párok kaput tartsanak!)
2. utasítás: Keresd a párod! A számjegyeitek összege 14 legyen!
3. utasítás: Cserélj számkártyát!
4. utasítás: Keresd a párod! A számjegyeitek összege 14 legyen!
5. utasítás: Cserélj számkártyát!




Húzz egy lapot! Rakjuk ki a táblára egy állatkertben élő állat képét! (Mivel a tankönyvben
zsiráf, zebra, flamingó szerepel, célszerű közülük választani.) Takarjuk le műveleti
kártyákkal és azok eredményével a képet! Ha a gyerekek megneveznek egy műveletet és
annak eredményét, levehetik ezeket a kártyákat a képről. Így lassan előtűnik a letakart
állat képe. Ezt a feladatot digitális táblán is elkészíthetjük. Ekkor a tanulók
csoportmunkában igaz állításokat fogalmaznak meg egy-egy állatról. Alkothatnak egy
szabadon választott műveleti kártyához szöveges feladatot. A szóvivő elmondja a
feladatot, az osztály tanulói pedig kitalálják, melyik művelethez készült a feladat.
Amőba. 5x5-ös négyzethálóra felírjuk a számokat 0-tól 20-ig (egy szám többször is
szerepelhet). A gyerekek két csapatot alkotnak. Az első csapat választ egy számot,
amelyről a tanító által meghatározott műveletet (összeadást vagy kivonást) kell alkotniuk.
Ha helyes műveletet mondtak, az általuk választott színű koronggal letakarhatják a
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számot. A másik csapat is választ egy számot, és szintén mond egy műveletet. Ő a másik
korongszínnel takarja le a választott számot. Az a csapat győz, akinek előbb gyűlik össze
bármilyen irányban 3 egymás melletti korongja.
d) Elnevezések
Az összeadásban és a kivonásban szereplő számok elnevezéseivel a 14-es számkörben
ismerkednek meg a tanulók. Természetesen nem várjuk el a gyerekektől, hogy innentől kezdve
csak ezeket használják, de ha a tanítási órán mi következetesen ezeket használjuk, akkor
észrevétlenül beépülnek a szakszavak a gyerekek aktív szókincsébe.
Az 1. évfolyamon főleg az összeg és a különbség szavakat használjuk. Azonban egy-egy
összefüggés megfogalmazásakor sokkal egyszerűbben megérthetők a változások, ha a
szakszavakkal élünk. Például: Az összeadásban a tagok felcserélhetők.
e) A római számok
A római számok használata napjainkban egyre inkább háttérbe szorul, az 1. évfolyamos
diákoknak általában semmilyen tapasztalatuk sincs a témával kapcsolatban. Azonban
felkelthetjük az érdeklődésüket, ha röviden mesélünk nekik a római számok történetéről,
kiemelve azt, hogy az ókori rómaiak nem számokkal, hanem betűk segítségével fejezték ki
valaminek a számosságát.
A nyitóképen több példa is található a római számokra: az óra számlapja, a falinaptár,
a versenyen elért helyezés, a tankönyv kötetszáma és a városrész kerületszáma. Ha
lehetőségünk van rá, akkor az adott településen is kereshetünk római számokat, például
templomokon, régi épületeken.
Az I, V és X római számjelek segítségével mindegyik szám felírható római számokkal 20ig. A Matematika 1. tankönyv II. kötet 20/2. feladatában megfigyelhető, hogyan lehet ezekből
a jelekből a különböző római számokat megalkotni. Talán a gyerekeknek is feltűnik, hogy az
eddig tanult számok közül a 0-nak nincs római szám megfelelője.
A tevékenykedtetés során a számolópálcikákat használjuk a római számok kirakásához!
A pálcikák helyezgetésével alakíthatók ki a különböző számok.
f) Szöveges feladatok
Habár ennek a témakörnek a feldolgozása a II. félévben történik, a gyerekek zöme még nem
tud folyékonyan olvasni, illetve a szövegértésük sem hibátlan. Ezért a szöveges feladatokat
továbbra is érdemes közösen elolvasni. A szöveg értelmezését, a feladat megértését
támogathatjuk közös rajzkészítéssel. Az adatok kigyűjtése után a tanulók megfogalmazhatják
a feladat megoldásának tervét. A közös értelmezés során beszéljük meg, mikor milyen
művelettel, mit számolunk ki! Minden tanulónak lehetőséget kell adni arra, hogy elmondja,
hogyan gondolkodott. Végezetül újra el kell olvastatni a kérdést, és meg kell fogalmazni a
választ.
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g) Tantárgyi koncentráció
A nyitóképek ismét lehetőséget adnak a tantárgyi kapcsolódásokra.
Például a tavaszi nyitóképhez kapcsolhatunk találós kérdést: Havat olvaszt, vizet ont,
fényt áraszt, lombot bont, mi az? (Tavasz.) Megbeszélhetjük a különböző évszakok (11-es és
13-as számkörnél a tavasz, a 20-as számkörnél a nyár) jellemzőit, és azt is, mi történik ekkor a
természetben (növények, állatok, költöző madarak stb.). A beszélgetés során
feleleveníthetjük, megerősíthetjük és rendszerezhetjük a környezetismeret-órán szerzett
ismereteket. A kötetlen beszélgetések és élmények elmondása során fejleszthető a
beszédbátorság, a szókincs.
A 16-os számkörnél lévő nyitókép jó lehetőséget ad a sportról, a sportolásról való
beszélgetéshez. A diákok egyénileg, párban vagy csoportban végezhetnek egy-egy sportággal
kapcsolatos gyűjtést. Bemutathatják a választott sportág szabályait, elmondhatják azt is, hogy
miért ezt választották. Egy-egy személyes élmény elmondása kedvet csinálhat a többieknek is
az adott sportág kipróbálásához.
Ebben a témakörben több számkörnél is állatokkal kapcsolatos nyitóképek vannak.
Ehhez kapcsolódva játszhatunk a gyerekekkel Ki vagyok én? játékot. Kartoncsíkból készítünk
egy egyszerű koronát. Ráragasztjuk valamelyik állat képét (majom, tigris, kenguru, elefánt,
kacsa, liba, tehén…). Kiválasztunk egy tanulót, akinek a fejére tesszük a koronát úgy, hogy ő
nem látja a képen lévő állatot. Kérdéseket tesz fel „önmagáról” az osztálynak (pl. 4 lábam van?
Nagyok a füleim?), és a gyerekek válaszai alapján megpróbálja kitalálni, melyik állat van a
koronán. A játék előtt mindig el kell mondani a gyerekeknek, hogy most állatkertben élő
állatok nevét kell kitalálni, vagy éppen a baromfiudvar lakóinak a nevére kell rájönni.
Ajánló: Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató meghallgatása tanítói felolvasással vagy
Halász Judit előadásában. (Tantárgyi integráció: ének, olvasás.)
A 12-es számkörnél lévő kép alapján beszélgethetünk a családi ünnepekről (Mi történik
a képen? Kinek lehet születésnapja? Az osztályban ki tudja, mikor van a születésnapja? Ki
tudja, melyik évszakban születtek a családtagjai? stb.) A gyerekek pantomimjátékkal
eljátszhatják, hogyan ajándékoznák meg egymást. Elmutogathatják (csak némajáték lehet)
például a tortasütést, és egy választott gyermeknek átadhatják. Egy másiknak adhatnak egy
virágcsokrot, és így sorba. Szabály, hogy mindenki egyszer kapjon ajándékot.
h) Differenciálás a taneszközök felhasználásával
Ennek a témakörnek a tanítása csak differenciálással oldható meg, hiszen a tízesátlépés
némelyik gyereknek nagyon nagy kihívást jelent.
Számkörbővítéskor a lassabban haladó tanulóknak engedjük meg, illetve javasoljuk,
hogy a képek összekötésével, párosításával állapítsák meg, melyik képen van több tárgy vagy
élőlény!
A tanult számok bontását differenciáltan kell gyakoroltatni. Aki tudja, csak fejben,
füzetben lejegyzéssel gyakorolja, akinek szükséges a segítség, az közvetlen tanítói irányítással,
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koronggal, műanyag kupakkal, számolópálcikával stb. gyakorolja. Mindig hangosan el is kell
mondatni a bontott alakokat.
A tízesátlépés tanítását mindig a közvetlen tapasztalatszerzésre kell építeni. Koronggal
rakjuk ki a számolási eljárásokat lépésenként, a tízdarabos tojástartók, bonbonos rekeszek stb.
felhasználásával! Ezen eszközök segítségével átláthatóbb a 10-re pótlás lépése.
Az átlépéses tankönyvi feladatokat csak az oldhatja meg önállóan, aki biztonsággal
tudja a bontást. A lassabban haladókkal a tízre pótlás, a tízre csökkentés koronggal történő
kirakását szinte egész évben gyakoroltatni kell. Az analógiák kigyakorlása is csak közösen,
tevékenykedtetéssel, közvetlen tanítói irányítás mellett lehetséges.
A lassabban haladókkal szóban mondjuk el, mit látunk, ezután meg kell fogalmaztatni
a leolvasható műveletet, majd az összeadás és kivonás kapcsolatát is.
A szöveges feladatokat a kevésbé jól olvasó gyerekek továbbra is tanítói irányítással
oldják meg!
i) Diagnosztizálás, képességfejlesztés, számonkérés
Ebben a témakörben két diagnosztizáló és két szummatív mérést készítettünk, amelyek
megíratását a 15-ös és a 20-as számkör után ajánljuk.
A diagnosztizáló mérés célja annak megállapítása, hogy a tanuló mit tud, mi az, amiben
még fejlődnie kell. A feladattípusokat egyenként kell kiértékelni. Célszerű táblázatba rendezni,
így az egyéni teljesítmény azonnal áttekinthető az egyes feladatok esetében. A tanító a
diagnózis felállítása után kezdheti meg az egyéni fejlesztést.
A diagnosztikus felmérés alapján személyre szabott feladatokon kell végeztetni a
gyakorlást. Minden tanulóval azt kell gyakoroltatni, amely területen felzárkóztatásra szorul,
ami nehezen megy neki.
Az egyéni fejlesztés után következhet a felmérések megíratása.
A felmérők kijavítása után beszéljük meg a tanulókkal a helyes megoldásokat! A
kevésbé sikeres tanulókat buzdítani kell, hogy ne veszítsék el kedvüket. Ezt például úgy
tehetjük meg, ha náluk is kiemelünk egy-egy sikeres megoldást.
j) Kitekintő
Ebben a témakörben a 12-es, a 18-as és a 20-as számkörök után található egy-egy Kitekintő.
Ezeknek a leckéknek a feladatai a szorzás, osztás műveletvégzésére való érzékenyítést teszik
lehetővé. A rajzok a lassan haladó gyerekeket is segítik a feladatok megértésében,
megoldásában.
A Matematika 1. tankönyv II. kötet 91. oldalán található 1. és 2. feladat azonban nem
a szorzás és az osztás előkészítéséhez kapcsolódik.
A 91. o. 1. feladatát közös értelmezésre, végiggondolásra ajánljuk. Minden állítást
külön-külön kell értelmezni, és meg kell hallgatni a gyerekeket, mit is jelentenek számukra
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ezek a mondatok. Tisztázni kell a holtverseny fogalmát. Mozgatható képekkel tudjuk
szemléletessé tenni a végső sorrendet az állítások alapján (digitális tábla vagy papírképek).
A dobókockás feladatot előzze meg a dobókockák alapos vizsgálata (oldalak száma, az
oldalakon lévő pöttyök száma, egymással szemben lévő oldalak pöttyeinek összegéről
megállapítások megfogalmazása)! Próbálják ki a tanulók a 3 dobókockával való dobásokat,
majd értelmezni, értelmeztetni kell a következő kifejezéseket: biztos; lehet, de nem biztos;
lehetetlen. Ezután megfogalmazhatunk olyan állításokat, amelyek ezeket a kifejezéseket
tartalmazzák. Csak ezt követően oldjuk meg a 2. feladatot!
VI. témakör – Kitekintés 100-ig (Választható tananyag)
Előzetes ismeretek:
Számlálás, műveletek elvégzése a 20-as számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak
megfelelő használata. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.
A témakör fejlesztési céljai:
Számolás szóban egyesével, tízesével 100-ig. Kerek tízesek ábrázolása számegyenesen.

A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
2 óra
Eszközök:
Termések (gesztenye, bab, kukorica stb.); játékpénz.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
A tankönyv ezen fejezete betekintést nyújt a 2. évfolyamos tananyagba. A témakör
feldolgozása nem kötelező, mivel a 2. évfolyamon részletesen foglalkozunk majd ezzel a
tananyagrésszel. Most inkább csak a gyerekek kíváncsiságát szeretnénk kielégíteni,
kedvcsinálónak ajánljuk.
Először a sátrakban tízesével található gyerekeket kell megszámolni, majd ezt
követheti a kerek tízesek felsorolása.
A tevékenykedtetés itt sem maradhat el. A gyerekek tízesével csomagolhatnak
különböző magokat (kukorica, bab, lencse stb.). A tízes csomagok meggyorsítják a számolást.
Ezt az eszközt érdemes eltenni a következő tanévre.
A százas számkörrel kapcsolatos feladatok megoldása során a számegyenest és a
játékpénzt is használjuk! Először felsoroltathatjuk a kerek tízeseket az előbb említett két
eszköz segítségével, majd a gyerekek le is írhatják a kerek tízeseket.
Esetleg végezhetnek a tanulók összeadást és kivonást is kerek tízesekkel. Ezeknek a
műveleteknek az elvégzését mindenképpen differenciálva kell megoldatni. Akinek szüksége
van, rakja ki játékpénzzel a feladatokat!
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II.2.2. A 2. évfolyamos tankönyv témaköreinek bemutatása
Az egyes tankönyvi leckék a következő nagyobb egységekre (témakörökre) bonthatók:
 Számolás 0-tól 20-ig
 Számolás, kerek tízesek 0-tól 100-ig
 Számkörbővítés, számolás 0-tól 50-ig
 Mérések: hosszúságmérés, űrtartalom mérése, az idő mérése. Hogyan mértek
régen?
 Geometria: testek, síkidomok, vonalak; szimmetria, tükrözés
 Számkörbővítés, számolás 0-tól 100-ig
 A római számok
 Mérések: hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalom mérése, időmérés
 Kitekintő 1000-ig

I. témakör – Számolás 0-tól 20-ig
Előzetes ismeretek:
Az első évfolyamon elsajátított ismeretek:
 A tanulók meg tudják számlálni, leszámlálni egy adott halmaz elemeit a 20-as
számkörben.
 Képesek két adott számról eldönteni, hogy melyik mennyivel nagyobb, illetve
kisebb a másiknál, alkalmazzák a <, >, = jeleket. A számokat nagyság szerint
növekvő és csökkenő sorrendbe tudják rendezni.
 Felismerik a páros és a páratlan, illetve az egy- és a kétjegyű számokat.
 Megtalálják a számokat az egyesével beosztott számegyenesen, meg tudják
határozni a számok szomszédjait, páros, illetve páratlan szomszédjait.
 Tevékenység, kép, szöveg alapján értelmezik az összeadást és a kivonást, ismerik
és tudják alkalmazni az összeadás és a kivonás különböző értelmezéseit, az
összeadás tagjainak felcserélhetőségét, a két művelet kapcsolatát.
 Biztosan elvégzik az összeadást és a kivonást 20-as számkörben.
 Ismerik és alkalmazzák a sorszám fogalmát.
A témakör fejlesztési céljai:
Az első évfolyamon megszerzett ismeretek felidézése. Egyszerű matematikai szakkifejezések,
jelölések használata. Az összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok
jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok,
megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Számlálás, számolási készség fejlesztése. A
tartós figyelem fejlesztése. Számolási eljárások alkalmazása, az összeadás, kivonás, szorzás,
osztás, bontás, pótlás fogalmának alakítása, elmélyítése és ezeknek a műveleteknek az
elvégzése a 20-as számkörben. Elnevezések, jelölések, a matematikai szaknyelv életkornak
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megfelelő használata. Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés,
egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség,
monotonitás tűrése.
A fejlesztés várt eredményei a kerettantervben megfogalmazottak alapján:
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
 Néhány elem sorba rendezése.
Számtan, algebra
 Számok írása, olvasása (20-as számkör). Helyi érték ismerete.
 Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok
nagyság szerinti összehasonlítása.
 Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
 Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
 Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, > ismerete, használata.
 Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban.
 2-es szorzótábla és bennfoglaló tábla ismerete a 20-as számkörben.
 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
 Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása
20-as számkörben.
 Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Valószínűség, statisztika
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Kulcsfogalmak:
Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. Helyi érték, összeg, összeadandó, tag,
különbség, kisebbítendő, kivonandó, szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék,
számegyenes, művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám,
felcserélhetőség, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
19 óra
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Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak
megfigyelése, számlálása.
Testnevelés és sport: lépések, mozgások számlálása.
Ének-zene: ritmus, taps.
Magyar nyelv és irodalom: mesékben előforduló számok.
Eszközök:
Színes rudak, kupakok, korongok; logikai lapok; számkártyák, számolópálcák, termések
(gesztenye, bab stb.), dobókockák, vonalzó.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
A tanév elején alaposan át kell ismételni a szám- és műveletfogalomról tanultakat, és újra be
kell gyakoroltatni a tanult számolási eljárásokat. Ehhez az ismétléshez hozzákapcsoltuk a helyi
érték fogalmával, továbbá az összeadásban és kivonásban szereplő számok elnevezéseivel
való megismerkedést, valamint rendhagyó módon a 20-as számkörhöz kapcsolható 2-es
szorzó- és bennfoglaló táblák megismerését is.
A következő tematika szerint építettük fel a tankönyvünk ezen fejezetét:
 Számok 0-tól 20-ig
 Összeadás, kivonás 0-tól 10-ig
 Összeadás, kivonás 0-tól 20-ig
 Szorzással, osztással való megismerkedés, a 2-es szorzó- és bennfoglaló táblák
megismerése
a) Számok 0-tól 20-ig
A játszótér témáját bemutató bevezető kép a beszélgetésen, a kifejezőképesség fejlesztésén
túl lehetőséget nyújt a térbeli tájékozódási képesség fejlesztésére is. (Pl. Melyik lábával rúgta
meg a labdát a fiú? Melyik kezével tartja a labdát a kisfiú? stb.) A térbeli tájékozódás
képességének fejlesztésére játszhatunk a gyerekekkel az ülésrend alapján. (Kire gondoltam? A
középső padsor 3. sorában, a pad jobb oldalán ül. A gyerekek is megfogalmazhatnak hasonló
találós kérdéseket.)
Ehhez a részhez kapcsoltuk a statisztikák készítését, a kombinatorikai feladatokat.
A tankönyvi feladatokon túl készíthetünk az osztály tanulóiról egyéb statisztikákat is.
(Ki melyik kezével dobja, melyik lábával rúgja a labdát?)
Újabb kombinatorikai feladat lehet: Hányféleképpen tudjuk a társhoz és vissza
eljuttatni a labdát? (Dobás, gurítás, jobb kézzel, bal kézzel, 2 kézzel.)
További számlálásokat, csoportosításokat, statisztikákat végezhetünk a tanteremben
található tárgyak között. Álljanak fel, akiknek van piros ruhadarabja, a szőkék, a barnák stb.
Alkossanak sorozatot az osztály tanulói (szőke, barna, fekete, szőke hajú ... vagy fiú, lány...
stb.)!
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A számok betűvel való írásának, olvasásának a gyakorlására csak a munkafüzetben
található feladat.
Itt ismételjük át a római számokról tanultakat és a sorszám fogalmát is egy-egy
feladattal! Ha úgy ítéljük meg, hogy ennyi feladat nem elég a tanulóknak az ismeretek
felelevenítéséhez, akkor több ilyen jellegű feladatot kell beiktatnunk a tanórákon. Pl.
Guggoljon le az a tanuló, aki a sorban balról a 3., jobbról a 8.! Mindezt római számmal felírt
sorszámmal is mutathatjuk. Új ismeretként itt vezetjük be a helyi érték fogalmát, mely a
tankönyvcsaládra jellemző módon színes alapon jelenik meg.
b) Összeadás, kivonás
Az összeadás és kivonás műveletének év eleji ismétlése a tavalyi év tananyag-felépítésének
megfelelően történik, először a 10-es számkörben, majd ezt követően a 20-as számkörben
foglalkozunk e két művelettel. Fontos, hogy a gyerekek egymásra épülő kis lépésekben, alapos
gyakorlás útján érjenek el az ismétlés végéig. Jellemezze a tanítási óráinkat a
tevékenykedtetés, a gyerekeknek, amíg szükségük van rá, engedjük az eszközök használatát,
a minél több tapasztalat megszerzését.
c) Szorzás és osztás
A szorzást kétféleképpen értelmezhetjük: több egyenlő tag összeadásaként, illetve két halmaz
elemeiből képezhető rendezett párok számaként. A tankönyvben mindegyik módszerre
található példa, de a sokszorozást az egyenlő tagok összeadásaként szemléltetjük. Fontosnak
tartjuk, hogy a gyerekek már a szorzás értelmezésekor találkozzanak a tényezők
felcserélésével, és megtapasztalják, hogy az így kapott szorzatok egyenlők. Második
osztályban még nem tananyag a szorzandó és szorzó megnevezése, megkülönböztetése. A
kerettantervben a kulcsfogalmak között is csak a szorzat és a tényező fogalmak találhatók,
ezért mi is csak ezeket használjuk. Az osztásnak két esetét különböztetjük meg, a bennfoglalást
és a részekre osztást. Mindegyikkel szemléletes módon megismerkedtek már a gyerekek az 1.
évfolyamon. A 2. évfolyamon inkább azt tartjuk fontosnak, hogy a diákok felfedezzék a
kapcsolatot a bennfoglalás és a részekre osztás között. A tankönyvben a bennfoglalást és az
egyenlő részekre osztást is osztásnak nevezzük, és : jellel jelöljük.
A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése, tanítása egyszerre történik, felhasználva a
két művelet közötti szoros kapcsolatot. Mindegyik szorzótábla felépítésekor értelmezzük a
számok 0-szorosát is!
Mivel itt kerül bevezetésre a szorzásban és osztásban szereplő számok elnevezése,
tudatosan törekednünk kell arra, hogy a tanórák során mi is következetesen használjuk ezeket
a matematikai kifejezéseket, ezzel is segítve a tanulókat, hogy a tanulási folyamat során szinte
észrevétlenül az aktív szókincsük részévé váljon.
A 2-es szorzó- és bennfoglaló tábla értelmezése, megtanulása nem okoz nehézséget a
diákoknak, hiszen a kettesével való számlálásban már jártasságot szereztek az 1. évfolyamon.
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A maradékos osztást az osztás bennfoglalásként való értelmezéséhez kapcsoljuk, és
csoportosításokkal vezetjük be. Fokozatosan jutunk el a konkrét tevékenységtől az
absztrakcióig. Talán korainak tűnhet év elején a maradékos osztással foglalkozni, de csak így
mélyíthető el a gyerekek ezzel kapcsolatos ismerete a tanév végére. A maradékos osztás
bevezetése során végezzünk minél több csoportosítást konkrét tevékenykedtetéssel
(műanyag kupakokkal, ceruzákkal, pálcikákkal, korongokkal, kártyákkal)! A csoportosítások
végeztével fogalmazzuk meg a tapasztaltakat, írjuk le bennfoglalással, a kimaradt mennyiséget
is jegyezzük le! Figyeltessük meg, hogy mindig kevesebb a maradék, mint az osztó!
c) Szöveges feladatok
A szöveges feladatok megoldása a szövegértelmező képesség fejlesztésének egyik módszere,
de a műveletfogalom alakításának, elmélyítésének, a gondolkodás fejlesztésének is fontos
eszköze. Kezdetben a feladat: a néma olvasással való megismerkedés után egy jól olvasó
gyermekkel hangosan olvastassuk fel a szöveget, közösen beszéljük meg, hogy mit ismerünk,
és mit kell kiszámítanunk! Meg kell tanítanunk őket a szükséges adatok kigyűjtésére, a
számolási terv felírásának és a szöveges válasz megfogalmazásának módjára. Később, a
gyermekek olvasási képességének fejlődését figyelembe véve, fokozatosan hagyjuk el a szöveg
hangos felolvastatását, közös elemzését, szoktassuk rá a gyermekeket a feladatok néma
olvasás alapján történő önálló értelmezésére, megoldására! Az 1. évfolyam gyakorlatához
hasonlóan a feladatok megoldásához az adatok lejegyzését rajzokkal segítjük. Most még nem
kérjük a szöveges feladatok válaszainak önálló megfogalmazását, leírását. A válaszok a
tankönyvben és a munkafüzetben is hiányos megfogalmazásra, nyomtatásra kerültek, csak a
kiszámolt értékeket kell beírniuk a tanulóknak. A 40-es számkörben térünk el ettől, ahol már
a teljes, saját megfogalmazású mondat leírását kérjük válasznak.
f) Diagnosztizálás, egyéni képességfejlesztés
A hiányosságok feltárásához nagy segítséget nyújtanak a diagnosztizáló felmérések. Ezeket,
valamint a tudáspróbákat, melyek hasznos segítői a tanítónak, és fontos részei az ellenőrzőértékelő munkafolyamatnak, az NKP tanári felületéről lehet letölteni.
A témakörhöz készítettünk diagnosztizáló mérést segítő, illetve témazáró felmérést is.
Mivel a tanulók tudása között jelentős különbségek lehetnek, a meglévő taneszközök
bizonyosan nem tudnak teljes mértékben minden gyerekhez alkalmazkodni. A pedagógusok
tapasztalata, felkészültsége, kreativitása azonban megtöbbszörözheti a taneszközökben
található feladatok mennyiségét, alkalmazhatóságát. Ehhez próbálunk segítséget nyújtani a
kézikönyv egyes fejezeteinek végén található játékleírásokkal.
Ma már sok lehetőségünk van arra, hogy az internet használatával ötleteket gyűjtsünk.
Érdemes csatlakozni a különböző tudásmegosztó portálokhoz, csoportokhoz, ahol sok,
rendkívül kreatív pedagógus adja közre tudását, ötleteit, munkáját.
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g) A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok
 Barkochba
Egy (vagy több) játékosnak eldöntendő kérdéseket feltéve kell kitalálni egy számot,
amit egy (vagy több) másik játékos gondolt.
 Hátamon (homlokomon) a nevem
 Egy tanuló kap a hátára (homlokára) egy számot. A feladat az, hogy barkochbázva
ki kell találnia, ki ő. Mindenkitől csak egyet kérdezhet.
 Kapd el, dobd tovább!
 Labdát (babzsákot) dob a tanító, mond hozzá egy műveletet, akinek dobja,
megmondja az eredményt, majd tovább dobja a labdát, hozzáfűzve egy műveletet,
amit a labdát elkapó tanuló old meg.
 Pontszerző
Csoportonként 1-1-tanuló kimegy a táblához, a csoportok felváltva mondanak egy
műveletet. Aki előbb rácsap a jó megoldásra, az szerez pontot a csapatának.
 Bingó
Ezt a játékot többféle módon is játszhatjuk.
a) Minden tanuló kap egy előre elkészített szelvényt. A tanító műveleteket mond,
a gyerekek csak az eredményeket jelölik a szelvényen. Az nyer, aki minden számot
helyesen bekarikázott, vagyis bingója van.
b) Olyan műveleteket is mondhatunk, aminek a megoldása nem szerepel a szelvény
számai között. Akkor lesz bingója valakinek, ha a műveletek, tulajdonságok alapján
pl. a 4. számot megtalálta a szelvényen.
Ha nem készítünk a tanulóknak külön-külön szelvényt, akkor ki is vetíthetjük vagy
felrajzolhatjuk a táblára, a gyerekek onnan is nézhetik.
 Dobókockás játékok
A dobókockákat többféleképpen használhatjuk játékos gyakorlásra. Ha két
dobókockával dobunk egyszerre, a dobott számok összegeként véletlenszerűen
képezhetjük a számjegyeket, csak előtte meg kell állapodnunk abban, hogy a 6-os
nullát ér.
Például ebben az esetben a dobott számjegy a 4.
Így felhasználhatjuk páros munkában:
– egyjegyű számok összeadásának gyakorlására;
– szorzótábla gyakoroltatására (a dobott számmal szorozzuk meg a 2-t)
A pár egyik tanulója dob, elvégzi a műveletet, a másik tanuló ellenőrzi. Akár
versenyezhetnek is.



Műveletes memóriajáték
Ezeket a kártyákat érdemes a tanított műveleti lépéseknek megfelelően
folyamatosan elkészíteni, hiszen a gyakorlások során ismételten, vegyesen
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használhatjuk őket a célunknak megfelelően. Páros, esetleg csoportos
munkaformában dolgozhatnak vele a tanulók.
Lefordítva vannak a kártyák a gyerekek előtt. A kártyák egyik felén művelet, a másik
felén szám szerepel. Egy gyerek egyszerre 2 kártyát fordíthat meg, ha azok párt
alkotnak, elveheti őket, ha nem, visszafordítja. Az nyer, akinek a legtöbb párja lesz.

II. témakör – Számolás kerek tízesekkel 100-ig
Előzetes ismeretek:
Biztos szám- és műveletfogalom a 20-as számkörben. Egyszerű szöveges feladat értelmezése
és megoldása. Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, > ismerete, használata.
A témakör fejlesztési céljai:
A kerek tízesekkel való számolások során az analógiák felismerése, alkalmazása. A tanulók
tapasztalják meg a tíz-tíz egységet magába foglaló csoportokkal történő számolásokat!
Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések, elnevezések, a matematikai szaknyelv
életkornak megfelelő használata.
Az összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két
tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon
történő kifejezése.
Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése.
Számolási eljárások alkalmazása, az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, bontás, pótlás
fogalmának alakítása, elmélyítése és ezeknek a műveleteknek az elvégzése a 100-as
számkörben kerek tízesekkel.
Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ
megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.
A fejlesztés várt eredményei a kerettantervben megfogalmazottak alapján:
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
Számtan, algebra
 Kerek tízesek írása, olvasása (100-as számkörben). Helyi érték ismerete.
 Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
 Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, > ismerete, használata.
 Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban kerek tízesekkel.
 10-es szorzó- és bennfoglaló tábla ismerete a százas számkörben.
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Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása.
Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra
figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség,
monotonitás tűrése.

Kulcsfogalmak:
Kerek tízes, több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő, összeg, összeadandó, tag,
különbség, kisebbítendő, kivonandó, szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék,
számegyenes, művelet, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás.
Számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
5 óra
Eszközök:
Papír mérőszalag, játékpénz, dobókockák, számolópálcikák 10-esével összegumizva is (mivel a
tankönyv a tízes helyi értéknek a kék színt használja, praktikus kék gumival összegumizni),
számkártyák.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
A gyümölcsös, a szüret témája köré épül föl az egész fejezet. A már megszokott hívókép is erről
szól, ehhez kapcsolódnak a tankönyvi és munkafüzeti feladatok.
Ebben a témakörben lehetőségünk van pénzbeváltások és átváltások gyakorlására, a
pénznemek közti relációk megfigyeltetésére, mivel a mindennapi életben előforduló érmék
másolatait is használhatjuk (10-es, 20-as, 50-es, 100-as).
a) Kerek tízes fogalmának kialakítása 100-ig
Az első osztályban már megismerkedtek a gyerekek a kerek tízesekkel. Felelevenítjük,
elmélyítjük és kibővítjük ezeket az ismereteket.
Az egyesek és a kerek tízesek közötti analógiát alkalmazhatjuk a kerek tízesek számegyenesen
történő ábrázolása során.
Ezt követően érdemes a 100 cm-es papír mérőszalagot használni
számegyenesként, ahol bekarikáztathatjuk a kerek tízeseket, amelyek
a későbbi számkörbővítések során a tízes szomszédokat
szemléletesen mutatják majd.
b) Összeadás és kivonás
Azoknak a gyerekeknek, akik nehezen ismerik fel az egyjegyű számokkal végzett műveletek és
a kerek tízesekkel végzett műveletek közötti analógiát, mindenképpen előzze meg a

80

FI- 503010101/1 Matematika 1 . | FI- 503010201/1 Matematika 2. – Tanítói kézikönyv

műveletvégzést játékpénzzel, tízes csoportokban összegumizott pálcikákkal történő kirakás,
számlálás!
c) Szorzás és osztás
A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése, tanítása itt is egyszerre történik, a 20-as
számkörben megismert módon, értelmezve a tíz 0-szorosát is.
d) Szöveges feladatok megoldása
A fejezet szöveges feladatait most is egy csokorba kötve helyeztük el. Természetesen most
sem azért, hogy egész órán csak ilyen jellegű feladatokkal foglalkozzunk. A szöveges feladatok
megoldásának menete – a második osztályos tanulók életkorának megfelelően, pontokba
szedve – megtalálható a tankönyvben. Az adatok kigyűjtését és a válasz adását még mindig
segítjük.
A témakörhöz nem készült külön kitekintő, de a differenciált képességfejlesztéshez
használhatjuk a tankönyv 55/1. feladatát, valamint a következőkben leírtat is.
 Mennyit érnek a formák? Azonos forma azonos kerek tízest jelöl. Írd be a számokat
a táblázatba!

A témához nem készült sem diagnosztizáló, sem témazáró felmérő feladatsor.
e) A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok:
Ebben a témakörben természetesen használhatjuk az előző témakörben leírt játékokat, de pár
újat is megemlítünk itt.
 Dominó
A dominók úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az egyik oldalon a művelet, a másik
oldalán a hozzá tartozó megoldás található. Páros munkával készíttethetünk a
gyerekekkel ilyen dominósort, azután a párok átadják egymásnak, játszhatnak vele.

81

FI- 503010101/1 Matematika 1 . | FI- 503010201/1 Matematika 2. – Tanítói kézikönyv

Példa a dominóra:

50:10

7
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4×10
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70

2×10

10+10

30+50

10+60

8×10

10+30

6×10

5

50

100:10

60-20

70-20

10

40

100-20

70:10

III. témakör – Számolás 0-tól 50-ig
A tankönyv és a munkafüzet 10-esével bővítve, de szerkezetileg, módszertanában megegyező
módon tárgyalja a 30-as, 40-es és 50-es témakört. Ezért itt, a kézikönyvben egy fejezetben,
összevontan tárgyaljuk ezen témákat.
Előzetes ismeretek:
 biztos szám- és műveletfogalom a 20-as, 30-as, 40-es számkörben;
 a 20-as, 30-as, 40-es számkörben minden gyermek meg tudja számlálni, illetve
leszámlálni egy adott halmaz elemeit;
 Az adott számkörben ismeri és tudja alkalmazni a sorszám fogalmát;
 a számokat nagyság szerint össze tudja hasonlítani, növekvő és csökkenő
sorrendbe rendezni, a <, >, = jeleket alkalmazni;
 felismeri a páros és a páratlan, illetve az egy- és a kétjegyű számokat;
 megtalálja a számokat az egyesével beosztott számegyenesen, meg tudja határozni
a számok szomszédjait, páros, illetve páratlan szomszédjait;
 tevékenység, kép, szöveg alapján értelmezni tudja az összeadást, kivonást,
szorzást, osztást, ezeket alkalmazni képes;
 két adott számról képes eldönteni, hogy melyik mennyivel nagyobb, illetve kisebb
a másiknál;
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biztosan elvégzi az összeadást és a kivonást;
ismeri a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákat;
értelmezi és megoldja az egyszerű szöveges feladatot.

A témakör fejlesztési céljai:
Számfogalom kialakítása a 30-as, 40-es és 50-es számkörben. Számlálás, számolási készség
fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. Műveletfogalom alapozása. Algoritmusok követése
az adott számkörben végzett műveletek körében. Az összehasonlítás képességének,
gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezésének fejlesztése. Mondott,
illetve olvasott szöveg értelmezése, eljátszása, megjelenítése rajz segítségével, adatok,
összefüggések kiemelése, leírása számokkal.
Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A
világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.
A fejlesztés várt eredményei a kerettantervben megfogalmazottak alapján:
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
A tanuló képes legyen az adott számkörben:
 a számok írására, olvasására, számok képzésére, bontására helyi érték szerint.
Találja meg a számok becsült és valóságos helyét a számegyenesen (egyes, tízes,
páros, páratlan számszomszédok);
 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására;
 matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) , jelölések használatára;
 számolási eljárások alkalmazására, a műveletek elvégzésére;
 a több műveletes feladatok helyes sorrendben történő elvégzésére;
 számsorozat szabályának folytatására, kiegészítésére megadott vagy felismert
összefüggés alapján;
 szorzó és bennfoglaló tábla ismeretére (3-as, 4-es, 5-ös);
 szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására
számokkal.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
 Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
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Valószínűség, statisztika
 Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Kulcsfogalmak:
Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő, összeg, összeadandó, tag, különbség,
kisebbítendő, kivonandó, szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék,
számegyenes, művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, sorszám, szorzótábla,
bennfoglaló tábla, részekre osztás, sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, szabály,
kapcsolat, táblázat, adat.
Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk
kiemelése.
Eszközök: Színes rudak, kupakok, korongok; logikai lapok; számkártyák, számolópálcák,
termések, dobókockák, vonalzó, játékpénz, helyi értékes lapozható tábla
(készíthetjük egy lapozható tavalyi naptárból. Hogy összhangban
legyen a tankönyvvel, érdemes a tízeseket kékkel, az egyeseket
sárgával jelölni, így összhangban lesz a tankönyvben használt
színekkel).
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
48 óra (számkörönként 18 óra)

Ajánlások a témakör feldolgozásához:
A tankönyv mindegyik fejezete egy-egy téma köré épül. A választott témának megfelelő a
nyitókép, mely alkalmat ad a saját élmények elmondására, beszámolójára, de a szokásos
számlálásokra is. A matematikai kompetencia fejlesztésén túl igyekszünk bővíteni a gyerekek
szókincsét, ismereteit az adott témákkal kapcsolatban. Például megismerkedhetnek érdekes,
különleges állatokkal, ismereteket szerezhetnek a régi mesterségekről, az általuk használt
eszközökről, arról, hogyan mértek a múltban.
A választott témák a következők:
 Háromfejű sárkányok
 Állatok, állatkert
 Kézműves vásár, régi mesterségek
A fejezetek egységesen épülnek föl, a számlálások, számfogalom alakítása (számok
képzése, bontása helyi érték szerint; számok helye a számegyenesen; számszomszédok;
számok tulajdonságai) után együtt tárgyaljuk a 4 alapműveletet, kibővítjük az azokról tanult
ismereteket az adott számkörökre.
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a) Számfogalom bővítése, kialakítása
A számkörbővítés gyakorlatilag a megismert természetes számok halmazának bővítését
jelenti. Ennek a konkrét tárgyi alapozása, a szemlélet alakítása folyik az egyes fejezetek elején
a számlálásokkal, számok képzésével, számszomszédok keresésével.
Ahogyan a számnevek rendszerét felfedezik a gyerekek, ugyanúgy alkalmazzák az
analógiákat a számok tulajdonságainak felfedezésére.
A helyi értékes bontás nehézségi szintjei:
 a szokásos bontásban történő felírás (Tk. 57/1., Mf. 36/3.),
 nem a szokásos sorrendet használjuk,
 hiányosan adjuk meg a számot, illetve a helyi értékes bontást is (tk. 87/1.),
 beváltásra van szükség,
 valamelyik helyi érték nem szerepel.
Az utóbbi két szintre még nem található feladat. A számkörök nagysága nem is ad
lehetőséget a legutolsó típusra.
A tankönyvben használt színezés is (szürke, világoskék) segíti a tájékozódást a páros és
páratlan számok világában. A későbbiekben a színekkel való segítést már elhagyjuk a
tankönyvben.
A számok egymáshoz való viszonyát jól mutatja a számegyenesek és számtáblák
segítségével való szemléltetés. A papír mérőszalag (számegyenes) segítségével
megkönnyíthetjük a számszomszédok (egyes, páros, páratlan, tízes) keresését. Először az
egyes szomszédokat keressük meg, ennek technikáját, fogalmát már tudják a gyerekek. Ezt
követően a tízes szomszédok keresését végezzük. Ha a kerek tízeseket megjelöltük az előző
témakörben a papír mérőszalagon, akkor nem fog gondot jelenteni a kerek tízes szomszédok
megtalálása. Mindezekkel elérhetjük, hogy a gyerekek biztonsággal mozogjanak az új
számkörben.
A 112. oldal 2. feladatán keresztül a gyerekekkel megismertetjük a számlálás gyors,
egyszerű technikáját, a strigulázást. Ekkor a számlálás alapján csoportokat képezünk, utólag
számlálunk ötösével.
b) Összeadás és kivonás
A nagyobb számkörben visszautalunk a húszas számkörben kialakított eljárásokra. A jó
számolási készség megalapozásához építsünk a manuális tevékenységekre!
A tankönyvben mindkét műveletnél több számolási eljárást bemutatunk, alkalmat
adva a tanulóknak arra, hogy megtalálják saját módszerüket a feladatok megoldásakor.
Természetesen meg kell figyelnünk a gyerekek által használt módszereket, mivel előfordulhat,
hogy néhány tanuló kissé nehézkes stratégiát használ. Őket bátorítsuk, hogy próbáljanak ki
valami mást!
Javasoljuk, hogy egy-egy lépés begyakorlása után lépjünk csak tovább.
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Az összeadás tanításának lépései:
 kerek tízesek és egyesek összeadása;
 teljes kétjegyű és egyjegyű számok összeadása tízes átlépése nélkül (az az eset is
ide tartozik, amikor az összeg kerek tízes lesz, pl. 43 + 7);
 teljes kétjegyű és egyjegyű számok összeadása tízes átlépésével;
 teljes kétjegyű számok összeadása tízes átlépése nélkül (ide soroljuk azt az esetet
is, amikor kerek tízest és teljes kétjegyű számot adunk össze);
 teljes kétjegyű számok összeadása tízes átlépésével (ezt a lépést csak a 30-as
számkör fejezete után tárgyaljuk, mivel a számkör nagysága nem engedi, hiszen az
összeg nagyobb lenne 30-nál).
A kivonás tanításának lépései:
 kétjegyű számból egyjegyű szám elvétele tízes átlépése nélkül;
 kerek tízesből egyjegyű szám elvétele;
 teljes kétjegyű számból egyjegyű szám elvétele tízes átlépésével;
 teljes kétjegyű számból kerek tízes elvétele;
 teljes kétjegyű számból teljes kétjegyű szám elvétele tízes átlépése nélkül;
 teljes kétjegyű számból teljes kétjegyű szám elvétele tízes átlépésével (ezt a lépést
csak a 30-as számkör után tárgyaljuk, mivel a számkör nagysága nem engedi meg).
Minden lépéshez kapcsolódik pótlásos feladat.
A nagyobb számkörben visszautalunk a húszas számkörben, illetve az előző fejezetben
kialakított eljárásokra. A jó számolási készség megalapozásához építsünk a manuális
tevékenységekre! A tankönyvben mindkét műveletnél több számolási eljárást bemutatunk,
alkalmat adva a tanulóknak arra, hogy megtalálják saját módszerüket a feladatok
megoldásakor. Természetesen meg kell figyelnünk a gyerekek által használt módszereket,
mivel előfordulhat, hogy néhány tanuló kissé nehézkes stratégiát használ. Őket bátorítsuk,
hogy próbáljanak ki valami mást!
c) Szorzás és osztás
A szorzótáblák tanítása előtt kiemelt figyelmet fordítunk a soralkotásokra. Természetesen az
ilyen típusú feladatok nem elegendők a szorzótáblák megtanításához, de nagyon jó alapot
biztosítanak.
A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése, tanítása egyszerre történik minden
fejezetben. Sok-sok játékos gyakorlásra van szükségünk, hogy ezek a táblák bevésődjenek.
A maradékos osztást az osztás bennfoglalásként való értelmezéséhez kapcsoljuk, és
csoportosításokkal végezzük! Fokozatosan jutunk el a konkrét tevékenységtől az absztrakcióig.
Hagyjuk a tanulóknak, hogy tevékenység során, kirakásokkal végezzék el a műveletet!
Végezzünk minél több csoportosítást konkrét tevékenykedtetéssel (ceruzákkal, pálcikákkal,
korongokkal, kártyákkal, kupakokkal)! A csoportosítások végeztével mindig fogalmazzuk meg
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a tapasztaltakat, írjuk le bennfoglalással a kimaradt mennyiséget is, jegyezzük le, a gyerekekkel
figyeltessük meg, hogy mindig kevesebb a maradék, mint az osztó.
A szorzótáblák közötti kapcsolatok megfigyeltetésére két helyen találunk leckét a
tankönyv első kötetében. Először a 2-es és 4-es, majd az 5-ös és 10-es szorzótábla kapcsolatára
találunk feladatsorokat.
d) Szöveges feladatok megoldása
A szöveges feladatokat itt is külön oldalakra gyűjtöttük össze, de ez nem azt jelenti, hogy egy
teljes órán át csak ilyen feladatokkal dolgozunk. A differenciált óratervezéshez segítséget
nyújthatnak a nehezedő sorrendben felépített feladatsorok.
A következőkben összefoglaljuk, milyen módon csoportosíthatjuk a szöveges
feladatokat.
1. A kérdés helye szerint:
 a feladat elején;
 a feladat közepén – a legnehezebben érzékelhető a gyerekek számára, egyelőre
nem alkalmaztunk ilyen feladatot a tankönyvben;
 a feladat végén – a megoldáshoz jó kiindulópontot ad.
2. Az adatok száma szerint:
 hiányos feladat (4. évfolyamtól találhatók ilyen feladatok);
 pontosan annyi adat van, amennyi szükséges – leginkább ilyeneket tartalmaz a
tankönyvünk;
 felesleges adatok vannak a szövegben, ki kell választani a szükségeseket (4.
évfolyamtól találhatók ilyen feladatok).
3. A feladat szövegezése szerint:
 egyenes;
 fordított.
A fordított, más néven indirekt szövegű feladatok a gondolkodásfejlesztés, szövegértés
szempontjából döntő fontosságúak, amelyekben a műveletre utaló kulcsszó nem a megfelelő
műveletre utal, amelynél a kulcsszó formális alkalmazásával helytelen megoldásoz jut a
tanuló. Ezeknél a faladatoknál különösen fontos a szöveg értelmezése, eljátszása, kirakása (Tk.
78/3., 96/2., 118/4.).
1. A feladat bonyolultsága szerint:
 egylépéses – egy művelettel megoldható;
 kétlépéses – két lépésben megoldható, nehézséget jelent a gyerekeknek a
részfeladatok meghatározása;
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többlépéses – több lépés megtervezése szükséges (a 2. évfolyamos tankönyvcsalád
nem tartalmaz ilyen feladatot).

2. A megoldások száma szerint:
 egy megoldás;
 több megoldás – az összes megoldást meg kell adni;
 nincs megoldás – ilyen feladatot csak a kísérleti tankönyv tartalmazott a 2.
kötetben (Lilinek 3 fehér, 3 fekete és 3 szürke macskája van. Hány éves Lili?).
Az összeadásra és kivonásra vezethető szöveges feladatok 3 alaptípusa a következő:
 Változtatás (Tk. 78/1., 118/3., 118/4.).
 Hasonlítás. A hasonlításnál két mennyiséget hasonlítunk össze, és először mindig
azt kell eldönteni, hogy melyik a nagyobb (Tk. 78/3., 96/6, 118/1., 118/5., 118/6.)
 Egyesítés (Tk. 8/2., 96/1., 96/4., 96/5, 118/2.)
A három alaptípust különbözőképpen variálhatjuk.
e) Műveletek sorrendje
Ez a témakör először az 50-es számkör fejezetében jelenik meg a tanítás során a
tankönyvcsaládunkban. Először csak olyan láncszámolásokat végeztetünk, ahol csak összeadás
és kivonás szerepel, balról jobbra mutató nyilakkal jelezve a megoldás sorrendjét. Ezt
követően egy szöveges feladat megoldásával mutatjuk be a következőkben megfogalmazott
szabályt.
Ugyanezt az analógiát követjük azon feladatoknál, ahol csak szorzás és osztás szerepel
a műveletsorban.
Ezt követően jutunk el a többféle műveletsort (nem csak azonos rangú) tartalmazó
feladatsorokhoz, ahol a műveletek sorrendjének jelöléséhez római számokat használunk, így
a későbbiekben az ily módon történő jelölés használatával jól elkülönül majd a részeredmény
és a sorrendet jelölő szám.
Ahhoz, hogy a tanulók az ilyen sokféle és különböző műveleteket tartalmazó feladatok
megoldásában készségekre és jártasságra tegyenek szert, arra van szükség, hogy a feladatok
ne tartalmazzanak túl hosszú műveletsorokat, valamint a feladatok mennyisége optimális
legyen, hogy ne vezessen a tanulók kifáradásához.
f) A zárójel használata
Ez a témakör először az 50-es számkör fejezetében kerül tárgyalásra, közvetlenül a műveletek
sorrendjének tanítása után. A zárójelek bevezetését szöveges feladatokon keresztül tesszük
meg. Elemezve a megoldást és a számszerű kifejezést, arra a következtetésre juthatunk a
gyerekekkel, hogy először az összeadást kell elvégezni, és csak utána az osztást, illetve a
szorzást. Hogy megjelöljük az elsőbbséget (összeadás), zárójeleket használunk.
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A témakörhöz készítettünk diagnosztizáló mérést segítő, illetve témazáró felmérést is
30-as és az 50-es számkör után.
g) A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok
 Kukás LOTTO
A gyerekek maguknak készítenek szelvényt a füzetükbe, mellé egy „kukát”.

növekvő
A húzás előtt megállapodunk, hogy csökkenő vagy növekvő sorrendbe kerüljenek be a
szelvény helyeire a számok. Ezt jelöljük a szelvény alatt. A tanult számkörnek megfelelő
számkártyákból húzunk. Az egyes húzás után azonnal be kell írniuk a gyerekeknek a szelvény
valamelyik helyére a számot. Ha már nincs helye a kihúzott számnak, akkor a kukába kerül. Az
a tanuló nyer, akinek 5 találata lesz az 5 húzás után.
 Kupakos játékok
Itt a számkör bővítésének elején különösen sok lehetőség adódik az ilyen játékok használatára
a viszonylag kis számú kupakok miatt (30 db műanyag kupak). A számokat fóliafilccel tudjuk
legkönnyebben ráírni.
Alkalmazhatjuk:
 a számok sorba rendezésére,
 a számok képzéséhez,
 a szorzó- és bennfoglaló táblák gyakorlásához.
Ha levágjuk a pet doboz vagy flakon tetejét, felragaszthatjuk egy kartonlapra, mellé
írhatjuk a szorzás vagy osztás műveletét, a gyerekek pedig a megfelelő kupakot csavarják fel
rá. Ezzel egyben fejlesztjük a tanulók finommotorikáját is.
Alkalmazhatjuk:
 bármilyen szóbeli művelet gyakorlására (az előbbiekben leírtak alapján),
 maradékos osztás során a csoportosításokat is végezhetjük velük.
 Holnap, ha átmegyek hozzád, viszek neked...
A tanító kezdi a játékot, ezzel a mondattal:
– Holnap, ha átmegyek hozzád, viszek neked hármat.
Akinek mondta, az már a következő tanuló felé fordulva ezt mondja:
– Holnap, ha átmegyek hozzád, viszek neked hármat, hatot.
Akinek az előző mondatot mondták, az már egy újabb tanuló felé fordulva:
– Holnap, ha átmegyek hozzád, viszek neked hármat, hatot, kilencet.
Így tovább, míg el nem érünk a tanult számkör végéig.
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 Kapd el, dobd tovább!
Labdát (babzsákot) dob a tanító, elkezd egy sorozatot, akinek dobja, megmondja a sorozat
következő tagját, majd tovább dobja a labdát.
 Bumm
Szorzótáblák gyakorlására alkalmas játék. A tanító a játék elején megmondja, melyik szám
többszörösére kell figyelni. A gyerekek elkezdik sorolni a számokat, amikor a többszörös jön,
akkor BUMM-ot kell mondani.
 Szavak megjegyzése számsor írása közben
Ez a játékos feladat az osztott figyelem és a memória fejlesztésére szolgál. A gyerekeknek egy
számsor első néhány tagját írjuk fel a táblára (50, 48, 46...). A feladat az, hogy adott idő alatt
minél tovább jussanak el a számsor alkotásában. Eközben a tanító szavakat mond, amelyeket
a számírás közben memorizálniuk kell a tanulóknak. Az elhangzott „állj” utasítás után
emlékezetből le kell írniuk a közben elhangzott szavakat. Ellenőrzéskor közösen mondják a
gyerekek a számsort, s akinek elfogy vagy hibás, az elhallgat. Ezután a leírt szavakat
ellenőrizzük. A végén a számsorban legtovább eljutott és a legtöbb szóra emlékező gyerek lesz
a győztes.
 Nálam van a ... Kinél van a ....?
Minden tanuló kap egy vagy több kártyát, ahol a
„Nálam van a…” felirat után egy szám áll
(eredmény), illetve a „Kinél van a…” kifejezés után
egy művelet áll. A művelet elhangzása után kell
megszólalnia annak a tanulónak, akinél az eredmény
van. (Ezekre a kártyákra képeket is rakhatunk, ezzel
motiválhatjuk a tanulókat. Ezeket a kártyákat
megkaphatják, kiszínezhetik, gyűjthetik. Ha
lamináljuk őket, akkor többször felhasználhatók
lesznek.)
 Képalkotás
Például a 30-as számkörben 7×5-ös négyzetrácsot rajzolunk, majd számokat helyezünk el
bennük. A tanító mondja a műveletet a gyerekeknek, ők az eredményeknek megfelelő
számokat színezik. Ha jól számoltak, kialakul egy kép, egy alakzat.
 25 nagyobb egyes szomszédja

Állítások:










3 ötszöröse
4-szer 3
27 nagyobb tízes szomszédja
Ennyivel több a 29. mint a 18.
9 és 3 szorzata
30-nál 5-tel kevesebb
2-nek a 7-szerese
16 és12 összege
30-9 különbsége

A jó megoldáskor kialakult kép:

Állítások maradékos osztás gyakorlásához:
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Színezd be a négyzeteket
 pirossal, ahol a benne lévő szám 3-mal
osztva 1 maradékot ad!
 zölddel, ahol a benne lévő szám 3-mal
osztva 2 maradékot ad!
A jó megoldáskor kialakult kép:


Számkirály
A tanulók párokban versenyeznek, a pedagógus műveleteket mond, aki gyorsabb,
az jut tovább. A végén megtaláljuk a számkirályt.



Totó
A tanulóknak 13 + 1 szorzást, osztást mondunk, nekik csak az eredményt kell
leírniuk. Ellenőrzéskor kiderül, ki mennyire ismeri a tanult szorzótáblát, kinek hány
találata lett. Gyorsan és egyszerűen ki tudjuk vele szűrni, melyik tanuló szorul
felzárkóztatásra.

 Fordított lottó
A gyerekeknek kivetítünk egy szelvényt, ahol az 5 nyertes szám van bejelölve. A feladat az,
hogy minden nyertes számhoz írjanak szorzásokat.
Ezt a játékot a szorzótáblák gyakorlásán kívül más műveletekkel is lehet játszani, az adott
számkörnek megfelelően.
 Csoportverseny a műveletek gyakorlására
Egyenlő létszámú csoportokban versenyeznek a gyerekek. A tanító műveletet mond a tanult
számkörben. Aki tudja az eredményt, jelentkezik, s ha jót mond, leülhet. Az a csoport nyer,
amelyikből leggyorsabban „elfogynak” a tanulók. Az osztály képességeinek megfelelően
nehezíthetjük a játékot összetett, több műveletes feladatokkal.
 Számkirály párokban
A gyerekek párokban versenyeznek. A páros mindkét tagja kap egy-egy műveletet. Ha
mindketten jó megoldást mondanak, a játékban maradnak, ha nem, kiesnek. A végére maradt
páros nyer.
 Sarkos játék
A terem négy sarkába áll egy-egy gyerek. Mondunk egy összeadást, pl. 37 + 5, és aki a
leghamarabb kiáltja be az 42-t, ő mehet át a tőle jobbra lévő sarokba. Ezzel „kiüti” az ott álló
társát, aki a helyére megy, és választ maga helyett valakit az üres helyre. A játékban az nyer,
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aki a kezdő pozíciójához képest három helyet halad előre. Ez a játék alkalmas más műveletek
gyakorlására is.
 Memóriajáték másként
Készítünk 8 pár kártyát a tanult számkörben. A 8 db eredménykártyát a gyerekek szeme
láttára helyezzük el valahová úgy, hogy jól láthassák, mit hová teszünk. Ha mindet
„elrejtettük”, egyesével mutatjuk a műveletkártyákat. Aki emlékszik, hol van a párja, annak
jár pont. Az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjti.
 Puzzle (csoportalkotó és verseny)
Egy-egy képet annyi felé darabolunk, ahányan alkotják majd a csoportot. A képdarabok
hátuljára rákerül a csoport jele és egy elvégzendő művelet. A tanulók kapnak egy-egy puzzle
darabot. A terem különböző pontjaira kihelyezzük a csoportok jeleit, a tanulók először
megkeresik a csoportjukat. Ezután mindenki elvégzi a képdarabján lévő műveletét. Ha jó a
megoldás, megfordíthatja a nála lévő darabot. Ha minden feladat megoldásra került,
kirakhatják a képet. Amelyik csoport legelőször elkészül, az nyer.

 Hatos lottó
A tanító műveleteket mond, a gyerekek csak az eredményeket jelölik a szelvényen. Az nyer,
aki minden számot helyesen bekarikázott, vagyis 6 jó megoldása van. Beszerezhetünk minden
tanulónak egy-egy szelvényt a lottózóból, ezen 6 alkalommal játszhatunk velük. Ezt a játékot
az 50-es számkörben játszhatjuk, mivel egy-egy szelvényen 1-től 45-ig találhatók a számok.
h) Feladatlapok készítése
A következő feladatlapokat elkészítheti a tanító, de a gyerekek is. Alkalmazhatjuk egyéni,
páros és csoportos munkaformában. A gyakorlás színesítését, a monotónia elkerülését
szolgálják. Mindig a gyakorlás céljának megfelelő műveletek kerülnek rájuk, többször is
felhasználhatjuk őket. A számolási rutin kialakítását segítheti már az elkészítés is, ha mi írjuk
fel a műveletet, a gyerekek pedig a megoldást. Ellenőrzés, kiegészítés után pedig többször
felhasználhatjuk órán, de korrepetáláson is.
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 Csipeszes feladatlap készítése, használata
Első lépésben a tanulók az ábrán lévő feladatlapot kapják. Ahol most a
művelet szó olvasható, oda egy-egy számfeladatot írnak a tanult
számkörön belül. A feladatok eredményét is meg kell adniuk, ezt a
művelet melletti három cella bármelyikébe beírhatják. Ellenőrzés után
az üres cellákat is ki kell tölteniük egy-egy számmal. Ezeknek a
számoknak a megoldástól eltérőeknek kell lenniük. Így elkészült a
feladatlap. A következőkben úgy lehet használni, hogy a gyerekek
csipeszekkel jelzik az egyes műveletek helyes eredményét. Ilyenkor a
műveletek számának megfelelő csipeszre lesz szükségünk a megoldások
jelzéséhez (10 db).
 Lapozgatós feladatlap készítése, használata
A pirossal jelölt vonalak mentén ollóval bevágjuk, majd a zöld vonalak mentén felhajtjuk a
lapot. Első lépésben itt is a feladatlapon szereplő műveletet oldják meg a tanulók, beírják az
eredményt a művelet alá. Ellenőrzés után használhatjuk többször is, hiszen a megoldás után
önellenőrzésként nyitják fel a fület, és csak akkor maradhat felnyitva a fül, ha jól válaszolt a
megoldója. Ekkor már páros munkaformában ajánlott a felhasználása.

IV. témakör – Mérések
Előzetes ismeretek:




Első évfolyamon szerzett mérési tapasztalatok.
Szabvány mérőeszközök ismerete: m, dm, l, dl, év, hónap, hét, nap, óra.
Évszak, napszak kifejezések ismerete.

A témakör fejlesztési céljai:
Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladattartás fejlesztése.
Finommotorikus mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes és
biztonságos eszközkezelés. A környezet megismerésének igénye. Mennyiségfogalmak
kialakítása, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság
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kialakítása tényleges mérésekben. Irányok megismerése, alkalmazása. Közös munka (páros és
csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye.
A fejlesztés várt eredményei a kerettantervben megfogalmazottak alapján:
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
Számtan, algebra
 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
 Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása.
Geometria
 A hosszúság, az űrtartalom és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: dm, m,
dl, l, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között.
Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.
Valószínűség, statisztika
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Kulcsfogalmak:
Mértékegység, mérőszám, hosszúság, űrtartalom, idő, mérőeszköz, becslés, átváltás.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
5 óra
A 20-as számkörön belül 1 óra a hosszúságmérésre, 1 óra az űrtartalommérésre.
A 30-as számkörön belül 2 óra az idő mérésére.
Az 50-es számkörön belül 1 óra a Hogyan mértek régen? tananyag feldolgozására, amely
választható tananyag.
Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Hosszúság, tömeg,
űrtartalom, idő és mértékegységeik.
Technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.
Testnevelés és sport; ének-zene: időtartam mérése egységes tempójú mozgással, hanggal,
szabványegységekkel.
Eszközök:
Színes rudak, vonalzó, méterrúd, különböző hosszúságú ceruzák, ugrókötél, fonal, különböző
űrtartalmú poharak, edények, l-es és dl-es edények, játékóra, naptárak.
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Ajánlások a témakör feldolgozásához:
a) Hosszúság mérése
Az I. kötetben csak a 20-as számkörhöz kapcsolva foglalkozunk ezzel a témával. Az első
évfolyamon tanultak ismétlése után új tananyagként megjelenik a centiméter
szabványmértékegység, de csak a deciméter és a centiméter közötti kapcsolatot vizsgáljuk. A
hosszúságmérés témakörében sok-sok konkrét mérést kell végeztetnünk a tanulókkal ahhoz,
hogy minél pontosabban tudjanak majd megbecsülni mennyiségeket, és megértsék a
mértékegységek közti kapcsolatokat. A tankönyvi feladatok elsősorban a páros munkában
végezhető konkrét mérési tapasztalatok és becslések végzését támogatják.
b) Űrtartalom mérése
Az űrtartalmak becslése, illetve összehasonlítása a gyerekek számára nehezebb, bonyolultabb
művelet, mint a hosszúságok becslése és összehasonlítása. Az edény térbeli kiterjedésének
megfigyelésekor a látszat sokszor csal. Ha az összehasonlítandó két edény mérete nem tér el
nagyon egymástól, akkor csak víz vagy homok áttöltésével oldható meg a feladat. Az
űrtartalmak tanítása során is sokat kell mérnünk. A liter fogalmának szemléleti kialakítása
viszonylag könnyebb, mert a gyerekek sokféle formában találkoznak vele a mindennapi
életben. A deciliterrel sokkal ritkábban. Ezért az 1 deciliter mennyiséget érdemes hozzákötni
egy jól ismert edény űrtartalmához, hogy határozott kép alakuljon ki a gyerekekben az
űrtartalom ezen szabványmértékegységéről.
c) Az idő mérése
A 30-as számkörhöz csatoltuk az idő mérésével kapcsolatos fogalmak alakítását: év, évszak,
hónap, hét, nap, napszak és óra. A tanulóknak nem teljesen új fogalmak ezek, hiszen az 1.
osztályban már környezetismeretből érintették, tanulták őket, így itt fontos a tantárgyi
koncentráció megvalósítása. A legoptimálisabb, ha minden tanulónak van egy órája.
Technikaórán vagy kézműves foglalkozás keretében is készíthetnek a tanulók maguknak
papírból. A tankönyvcsaládhoz készített mellékletek között található óra rajza, ami
kinyomtatva, kemény kartonra ragasztva jól használható, csak egy sasszeg kell hozzá.
A szökőév fogalmának alakításához érdemes több egymást követő év naptárjainak
összegyűjtése, hogy meg tudjuk figyeltetni a februári napok számát.
A gyerekek meséljenek a saját napirendjükről, időbeosztásukról! Beszélgessünk arról,
hogy milyen különbségek vannak a hétköznapi és a hétvégi napirendek között! Mondják el a
helyes napirend jellemzőit! Hasznos, ha a tanulók minél több műsorújsággal, menetrenddel,
intézmények nyitvatartási idejével kapcsolatos kiadvánnyal, internetes felülettel találkoznak.
Ezek olvasása, értelmezése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy különbséget tudjanak tenni az
időpont és az időtartam között. Ez nem könnyű feladat, hiszen a köznapi szóhasználatban
legtöbbször a szövegkörnyezetből derül ki, hogy az adott idő az időpontra vagy az időtartamra
vonatkozik.
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Arról is készíthetünk grafikont, hogy kinek melyik évszak a kedvence.
Érdemes megmutatni, hogy az ökölbe szorított kezünkről hogyan lehet leolvasni,
melyik hónap hány napos (bütyök – 31 nap).
d) A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok
 Melyik évszakra gondoltam?
Egy tanuló igaz állítást fogalmaz meg az egyik évszakról, a többieknek ki kell találniuk, hogy
melyikre gondolt.
 Melyik hónapra gondoltam?
Most a hónapok jellemzőit kell egy-egy állításban megfogalmazni. (Ebben a hónapban van az
év első napja.)
e) Hogyan mértek régen?
Ez a lecke az 50-es számkör témájához illeszkedik (kézműves vásár, régi kézműves
mesterségek). A tananyagrész akár el is hagyható, de kiváló lehetőséget teremt a
csoportmunkára épülő óraszervezésre, az internet, a keresők használatára. A tanulók itt
megismerkedhetnek a régi mértékegységekkel, rutint szerezhetnek a választott
mértékegységekkel való mérésekben.
A tananyag feldolgozásához ajánlott linkek:
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Hagyom%C3%A1nyos_m%C3%A9r
t%C3%A9kegys%C3%A9gek (Letöltés: 2017.05.10.)
 http://archfoto.tripod.com/mertekegys.html (Letöltés: 2017.05.10.)
A feladatok a tanulók konkrét méréseit, tapasztalatszerzését segítik, irányítják. Ne
sajnáljuk az időt a mérésekre, a mérés eredményeinek és a becsült értékek
összehasonlítására! A matematikai gondolkodás fejlesztése és alkalmazása képességének
fejlesztését, a mindennapok problémáinak megoldását szolgálja a 120/3. és a 121/2., 3.
feladat.

V. témakör – Geometria
Előzetes ismeretek:
Formák közötti különbség felismerésének (kerek, szögletes), az azonos formák közül az
eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli
tájékozódás a testsémáknak megfelelően.
A témakör fejlesztési céljai:
Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladattartás fejlesztése.
Térszemlélet kialakításának alapozása. Finommotorikus mozgás fejlesztése. Pontosság,
tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet
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megismerésének igénye. Irányok megismerése, alkalmazása. Közös munka (páros és
csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye.
Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.
A fejlesztés várt eredményei a kerettantervben megfogalmazottak alapján:
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazok összehasonlítása, halmazalkotás.
 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
Geometria
 Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
 A test és a síkidom megkülönböztetése.
 Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
 Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
Valószínűség, statisztika
 Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Kulcsfogalmak:
Test, síkidom, egyenes és görbe vonal, szimmetria, tükörkép.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
8 óra
Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk tárgyai, tulajdonságai.
Technika, életvitel és gyakorlat: Tárgyi kultúra, technológiák, termelés.
Testnevelés és sport: szabadgyakorlat – tükörkép.
Ének-zene: ritmusok.
Eszközök:
Különböző testek, építőelemek, színes rudak, tükör minden tanulónak, vonalzó, logikai lapok,
olló, színes ceruzák.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
Az alsó tagozatos geometria fő feladata a gyerekek geometriai látásmódjának alakítása. A
témakör elsődleges célja a tanulók tevékenykedtetése révén a minél szélesebb körű
tapasztalatszerzés.
a) Testek, síkidomok, vonalak
A tananyag feldolgozásának módja elsődlegesen a tevékenykedtetés, az irányított
megfigyelés, a tapasztaltak megbeszélése, esetlegesen a viták lefolytatása. Azt szeretnénk
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elérni, hogy a gyerekek jártasságot szerezzenek a formák összehasonlításában, az állítások
megfogalmazásában, azok igazságának eldöntésében. Célunk, hogy a tanulók gazdag
tapasztalatot szerezzenek a testek, síkidomok és vonalak geometriai tulajdonságairól.
Nem adunk kész fogalmakat, definíciókat, a geometriai tulajdonságokat
mindenképpen a tárgyi tevékenységre, tapasztalatra alapozva vizsgáljuk.
Fontos, hogy a tanulóink minél több – a tankönyvcsalád feladatain túl is – ehhez a
célhoz kapcsolódó feladatot végezzenek.
 Körülöttük lévő tárgyak és geometriai formák összehasonlítása.
 Térbeli építmények alkotása, szabadon, rajzról, azok vizsgálata az építőelemek
száma és azok tulajdonságai alapján.
 Síkbeli kirakások, rajzolások, csoportosítások során a síkidomok geometriai
tulajdonságairól minél több tapasztalat szerzése.
b) Szimmetria, tükrözés
A tananyag feldolgozásának módja elsődlegesen itt is a tevékenykedtetés, az irányított
megfigyelés, a tapasztaltak megbeszélése. Fontos, hogy a tanulók használják a tükröt a
megfigyeléseik, rajzolásaik során. A tükör helye és a tükrös alakzat kifejezéseket a
tükörtengely és a tengelyesen szimmetrikus szakszavak helyett használjuk.
A témakörhöz nem készült felmérő, a tananyag ismeretanyagát nem mérjük.
c) A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok
 Keresem a csoportom
Minden tanuló kap egy kártyát, amelyen test, síkidom vagy vonal rajza látható. Jelre (zenére)
mozgást végeznek a gyerekek, közben a kezükben lévő lefordított kártyákat véletlenszerűen
cserélgetik. A következő jelre (elhallgat a zene) megnézik az éppen náluk lévő kártyát, és az
előre kihelyezett csoportkártyához (test, síkidom, vonal) besorolják a képen látható ábrát. Az
így kialakult csoportokban lévő tanulók egymást ellenőrzik. Ezt többször megismételhetjük,
hiszen a tanulóknak nagy valószínűséggel mindig más-más kártya lesz a kezében egy-egy játék
során. Ezt a játékot alkalmazhatjuk csoportok véletlenszerű kialakításához is.
 Tedd, amit mondok!
A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, mindketten ugyanazt a készletet kapják
(pl. építőelemek vagy síkidomok). A pár egyik tagja elrendezi a kapott testeket vagy
síkidomokat, és pontos utasításokat fogalmaz meg a társának úgy, hogy mindkettőjük előtt
azonos elrendezés alakuljon ki.
 Tükrös nagymozgásos játékok
Tükrös mozgások jobb és bal oldali kézzel egyszerre.
Tükrös utánzó játékok párokban.
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VI. témakör – Számolás 0-tól 100-ig
Előzetes ismeretek:
A tankönyv és a munkafüzet továbbra is 10-esével bővítve, szerkezetileg, módszertanában
megegyező módon tárgyalja a 60-as, 70-es és 80-as, 90-es, végül a 100-as témakört. Ezért itt
a kézikönyvben most is egy fejezetben, összevontan tárgyaljuk ezen témákat.
Előzetes ismeretek:
 Biztos szám- és műveletfogalom az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as és 90-es számkörben.
 Az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as és 90-számkörben minden gyermek meg tudja
számlálni, illetve leszámlálni egy adott halmaz elemeit.
 Az adott számkörben ismeri és tudja alkalmazni a sorszám fogalmát.
 A számokat nagyság szerint össze tudja hasonlítani, növekvő, és csökkenő
sorrendbe rendezni, a <, >, = jeleket alkalmazni.
 A tanuló felismeri a páros és a páratlan, illetve az egy- és a kétjegyű számokat.
 A tanuló megtalálja a számokat az egyesével beosztott számegyenesen, meg tudja
határozni a számok szomszédjait, páros, illetve páratlan szomszédjait, valamint a
tízes szomszédjait.
 A tanuló tevékenység, kép, szöveg alapján értelmezni, alkalmazni tudja az
összeadást, a kivonást, szorzást, osztást.
 A tanuló képes két adott számról eldönteni, hogy melyik mennyivel nagyobb, illetve
kisebb a másiknál.
 A tanuló biztosan végzi el az összeadást és a kivonást.
 A tanuló ismeri a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákat.
 A tanuló értelmezi és megoldja az egyszerű szöveges feladatot.
A témakör fejlesztési céljai:
Számfogalom kialakítása a 60-as, 70-es és 80-as, 90-es, 100-as számkörben. Számlálás,
számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. Műveletfogalom alapozása.
Algoritmusok követése az adott számkörben végzett műveletek körében. Az összehasonlítás
képességének, gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezésének fejlesztése.
Mondott, illetve olvasott szöveg értelmezése, eljátszása, megjelenítése rajz segítségével,
adatok, összefüggések kiemelése, leírása számokkal. A matematikai szaknyelv életkornak
megfelelő használata. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.
Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ
megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.
A fejlesztés várt eredményei a kerettantervben megfogalmazottak alapján:
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
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Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
A tanuló képes legyen az adott számkörben:
 a számok írására, olvasására, számok képzésére, bontására helyi érték szerint.
Találja meg a számok becsült és valóságos helyét a számegyenesen, tudja
meghatározni a számok egyes, tízes, páros, páratlan számszomszédjait!
 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására!
 matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) , jelölések használatára!
 számolási eljárások alkalmazására, a műveletek elvégzésére!
 a több műveletes feladatok helyes sorrendben történő elvégzésére!
 számsorozat szabályának folytatására, kiegészítésére megadott vagy felismert
összefüggés alapján!
 szorzó- és bennfoglaló tábla ismeretére (6-os,7-es, 8-as, 9-es)!
 szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására
számokkal!
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat
folytatása.
 Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Valószínűség, statisztika
 Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Kulcsfogalmak:
Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő, összeg, összeadandó, tag, különbség,
kisebbítendő, kivonandó, szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék,
számegyenes, művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, sorszám, szorzótábla,
bennfoglaló tábla, részekre osztás, sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, szabály,
kapcsolat, táblázat, véletlen, biztos, lehetetlen.
Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk
kiemelése.
Eszközök:
Színes rudak, kupakok, korongok; logikai lapok; számkártyák, számolópálcák, termések,
dobókockák, vonalzó, játékpénz, helyi értékes lapozható tábla.
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A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
46 óra (11 óra, 11 óra, 8 óra, 8 óra, 8 óra)
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
A tankönyv mindegyik fejezete egy-egy téma köré, a szokásos módon épül föl.
A választott témák a következők:
 Papírok, írószerek
 Erdőn, mezőn
 Bogarak, rovarok
 Sajtok, egerek, macskák
 Sport, sportversenyek
 Környezetvédelem
a) Számfogalom bővítése, kialakítása
Tovább folytatjuk a természetes számok halmazának bővítését 10-esével. Ennek a konkrét
tárgyi alapozása, a szemlélet alakítása folyik az egyes fejezetek elején a számlálásokkal,
számok képzésével, számszomszédok keresésével.
A helyi értékes bontás nehézségi szintjei közül itt már többször szerepelnek olyan
feladatok, ahol nem a szokásos sorrendet használjuk, illetve beváltásra van szükség a
megoldáshoz.
b) Összeadás és kivonás
E két művelet tárgyalásánál megtartottuk a módszertani lépéseket, de jóval kevesebb
feladatot találhatunk már egy-egy fokozathoz. Természetesen a tanító kompetenciája annak
eldöntése, hogy ez a feladatmennyiség elég-e az általa tanított gyerekeknek, vagy esetleg még
több gyakorlásra van szükségük. Ebben segítséget nyújthat a tankönyvcsaládhoz készített
Matematika gyakorlófüzet használata.
c) Szorzás és osztás
A szorzó- és bennfoglaló táblákat itt is mindig együtt tárgyaljuk. Mivel már sokszor
tapasztalták a gyerekek, hogy a szorzás tényezői felcserélhetők, egyre gyorsabb lesz számukra
az új szorzótábla tanulása.
A maradékos osztás tanítása során még biztosítsuk a gyerekek számára a konkrét
tevékenységeket, amelyekkel majd eljuthatnak az absztrakcióig! Mindig fogalmazzuk meg a
tapasztaltakat, írjuk le bennfoglalással, jegyezzük le a kimaradt mennyiséget, figyeltessük
meg, hogy mindig kevesebb a maradék, mint az osztó!
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A szorzótáblák közötti kapcsolatok megfigyeltetése nagyobb hangsúlyt kap ezekben a
témakörökben, hiszen itt már három-három tábla kapcsolatát vizsgáljuk egyszerre. Két helyen
találunk ilyen leckét a tankönyv második kötetében.
 A 2-es, a 4-es és a 8-as szorzótábla kapcsolata
 A 3-as, 6-os, 9-es szorzótáblák kapcsolata
d) Szöveges feladatok megoldása
Itt is külön oldalakon találhatóak a szöveges feladatok, most is nehezedő sorrendben. A
tankönyvi feladatok megoldását most már mindig a füzetben kérjük. Ezzel is segítjük az
anyanyelvi kompetenciák fejlesztését, a helyes füzetvezetés igényének kialakítását.
Igyekeztünk az életkornak megfelelően a szöveges feladatok szinte minden típusát
felvonultatni. Valószínű, hogy a lassabban haladóknak némelyik feladat nehéz lesz. Bátran
differenciáljunk, igyekezzünk úgy válogatni, hogy minden tanuló a tudásának, gondolkodási
szintjének optimálisan megfelelő feladatot kapja!
e) Műveletek sorrendje, zárójel használata
Az erről tanultak alkalmazása folyamatosan, nem különálló leckékben történik. Összetett
műveleteket tartalmazó feladatsorok általában az egyes fejezetek szorzótáblák utáni
megállóiban találhatók.
A témakörhöz diagnosztizáló mérést segítő, illetve témazáró felmérést a 70-es és az
100-as számkörhöz készítettünk.
f) A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok
Az első kötet témáihoz ajánlott játékos gyakorlásokat természetesen továbbra is
alkalmazhatjuk óráinkon, mindig az adott számkörhöz igazítva. Itt további játékokat szedtünk
össze a gyakorlásokhoz, a tanórák színesítéséhez, a tanulók motiválásához.
 Fordított logikájú – Melyik számra gondoltam? (Nem a..., nem a...) Titkos szám
elnevezéssel is ismert
Olyan feladatkártyákat készítünk, amelyeken fölülre több művelet írunk, alulra pedig
a műveletek eredményeit és még egy tetszőleges számot. A tanulóknak el kell végezniük a
műveleteket, ki kell húzniuk a számok közül az eredményeket, végül megmarad a „titkos
szám”. A tanulók megkaphatják az általuk megoldott kártyát, kiszínezhetik a rajta található
képet jutalomként.
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Nem a 27 : 3

Nem a 82 – 62

Nem a 18 + 35

Nem a 3 ∙ 6 + 18

Nem az 5 ∙ 7

Nem a (73 – 68) ∙8

Nem a 73 – 17

Nem a (39 + 6) : 5

Nem a 28 + 29

Nem a (18 + 30) : 6

8 36 20 10 9 40

9 56 13 35 57 53

Ezeket a kártyákat használhatjuk egyéni gyakorláshoz, ahol minden tanuló kap egy
vagy több, a képességének megfelelő feladatsort. Csoportmunkában is végezhető ez a játék,
ilyenkor minden csoport több feladatkártyát kap, a csoport minden tagja egyenként húz a
kártyák közül, önállóan megoldja, azután húzza a következőt. Amelyik csoportnál elfogyott a
kártya, tehát elkészült, jelzi. Ekkor a többi csoport is abbahagyja a munkát. Minden jól
megtalált titkos szám vagy jól megoldott művelet egy-egy pontot érhet. Az ellenőrzésben
segít, ha más-más kép kerül egy-egy kártyára, így könnyebb a beazonosítás.
 Bűvészmutatvány
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Matematika_tantrgypedaggia/53_bvsz
mutatvny_az_sszeads_gyakorlsra.html (Letöltés dátuma: 2017.05.25.)
Minden sorból és oszlopból kiválasztanak a gyerek egy-egy számot, majd azokat
összeadják. Előre felírjuk egy cédulára, hogy mi lesz a választott számok összege, miután a
tanulók elvégzik az összeadást, megmutatjuk nekik. Csodálkozni fognak, hogy tudtuk előre. A
példában szereplő táblázatban ez mindig 96 lesz.
14

16

35

21

23

42

38

40

59

Ez a táblázat elkészítésének módjával magyarázható. A táblázat minden számát az
oszlopok fölött és a sorok előtt szereplő számok összegével képezzük. Így amikor minden
sorból és minden oszlopból pontosan egy számot választunk, a számok összege a sorok elé és
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az oszlopok fölé írt számok összege lesz, azaz 96, függetlenül attól, hogy éppen melyik
számokat választottuk.
6

8

27

8

14

16

35

15

21

23

42

32

38

40

59

Ennek mintájára tetszés szerint készíthetünk újabb táblázatokat, akár 4×4-est is, csak
akkor 4 db számot kell a gyerekeknek kiválasztaniuk. (Minden oszlopból és minden sorból
ismét pontosan egyet.)
 Ketten háttal
Ezt a játékot hármas csoportokban érdemes játszani. A három tanulóból ketten egymásnak
háttal állnak. Mindketten felmutatnak egy-egy általuk kiválasztott számkártyát úgy, hogy a
másik ne lássa. A harmadik tanuló (játékvezető) megmondja a két szám szorzatát (vagy
összegét, attól függően, mit gyakoroltatunk). Az a játékos nyer, aki előbb megmondja a társa
számát. Ekkor a győztes lesz a játékvezető. Ez a játék kiválóan alkalmas a hiányos összeadások
és szorzások gyakorlására.
 Láncszámolás
Kiindulunk egy számból, és az egyik tanuló elvégzi vele a tanító által mutatott műveletet. A
soron következő tanuló mindig az előző művelet eredményével végzi el a következő új
műveletet, amit szintén a tanító mutat. Az eredményül kapott számokat sorba rendezhetjük,
csoportosíthatjuk különböző szempontok szerint.
 Ki vagyok én?
Minden tanuló kap egy számot a homlokára vagy a hátára. Sétálnak rendezetlenül, jelre
megállnak párokban. Minden tanuló kérdezhet a barkochba szabálya szerint egyet-egyet,
majd sétálnak tovább. Az lesz az osztályból a győztes, aki a legkevesebb kérdésből kitalálja a
saját számát, vagyis hogy ki ő. Rákérdezni legfeljebb kétszer lehet, ha nem jól fejti meg a saját
számát, kiesik (lekerül róla a szám), de még a társai által feltett kérdésekre válaszolhat.
 Dominózás másképp
Ezt a játékot párban érdemes játszani. A dominókészletből (kiválogatjuk azokat, melyek az
adott számkörben megfelelőek) sorban fordít fel egy-egy dominót a pár egyik tagja. A dominó
két oldalán lévő pöttyök számával képez egy számot. Például ha az egyik dominón 1 és 3 pötty
van, akkor abból a 13 vagy a 31 képezhető. 0 és 5 pötty esetén az 50 vagy az 5. Az így képzett
számokat összeadja. Akkor fejezi be a számok képzését és hozzáadását, mikor meg nem
haladja a tanult számkört. Utána a pár másik tagja végzi ugyanezt. Az a tanuló nyer, aki
legjobban meg tudja közelíteni a tanult számkört (60-at, 70-et, 80-at, 90-et, 100-at).
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 „Okostojás”
A gyerekek kört alkotnak. Egyikük belép a körbe, és szembefordul valakivel. A tanító feltesz
egy tananyaghoz tartozó kérdést (szóbeli művelet), és a két egymással szemben álló gyerek
közül az léphet tovább egy hellyel, amelyik előbb válaszol. Ha nem a körben bent álló az
ügyesebb, akkor helyet cserélnek.
 Számlavina
A gyerekek oszlopokban állnak. Minden oszlop utolsó embere kap egy számot, ez lesz a
kiinduló szám, amivel elkezdődik a lavina. A tanító valamilyen műveletet mond, amit majd
hátulról indulva minden gyereknek el kell végeznie azzal a számmal, amit a mögötte lévő társa
súgott a fülébe. Például a kiinduló szám a 95. A tanító utasítása: Vegyél el belőle 8-at! A
hátulsó gyerek indítja a lavinát: 95 – 8 = 87, ezt a számot megsúgja az előtte állónak, aki ebből
ismét elvesz 8-at, majd továbbsúgja az ő eredményét az előtte állónak.
 Varázsdoboz
Mindenki sorban mond egy számot, a játékvezető megmondja, hogy belefér-e ez a szám a
varázsdobozba. Ki kell találni a szabályt. Bármilyen tulajdonság szerint lehet játszani a
számokkal. Például csak a 4 többszörösei férnek bele a varázsdobozba, vagy éppen csak a
páros számok.
 Füllentős
A tanító feltesz egy kérdést, amelyhez néhány választ fogalmaz meg. Ezek közül csak egy a
helyes. A gyerekek csoportokban megbeszélhetik a kérdésre adandó helyes választ. Jelre az
ujjaikkal mutatják a szerintük helyes válasz sorszámát.
 Futkosós matek szófelhővel
Csoportmunkában alkalmazhatjuk ezt a játékot. Ahány tagja van a csoportnak, annyi
művelettel (vagy annak többszörösével) készítünk minden csoportnak egy-egy számfelhőt,
képet egy erre alkalmas szoftverrel (pl. https://wordart.com).
Minden csoporttól ugyanakkora távolságra helyezzük el ezeket a számfelhőket. A csoport
tagjai egyesével mehetnek a képhez, választhatnak egy műveletet, amit elmondanak a
társaiknak, hogy ők majd ettől eltérőt olvassanak le. A következő csapattag csak akkor mehet
a számfelhőhöz, ha az előtte lévő tag már leírta a saját műveletét. Mindenki az általa
leolvasott műveletet oldja meg. Ha
elkészültek,
jelzik.
A példán négy művelet található.
Páros munkában is játszható, a párok
felváltva olvashatják le ilyenkor a
műveleteket.
VII. témakör – Római számok
Előzetes ismeretek:
Római számok írása, olvasása 20-ig.
A témakör fejlesztési céljai:
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A tanult római számjeleket használó, a helyi értékes számírástól eltérő számírási mód
megismerése, alkalmazása. A római számok írási szabályainak alkalmazása, valamint arab
számokra való át- és visszaváltása. Nagysági reláció megállapítása a római számok körében,
egyszerű műveletek végzése római számokkal.
A fejlesztés várt eredményei a kerettantervben megfogalmazottak alapján:
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
Számtan, algebra
 Római számok írása, olvasása (I, V, X).
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
 Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra
figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség,
monotonitás tűrése.
Kulcsfogalmak:
Római számok, I, V, X.
Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: könyvekben a fejezetszám kiolvasása.
Környezetismeret: eligazodás a hónapok között.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
1 óra
Eszközök:
Számkártyák, pálcikák, játékóra.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
A gyerekek már első osztályban megismerkedtek ezzel a napi használattól eltérő számírási
modellel. A római számírás nem helyi értékes írásmód, írásuk során jelcsoportokat
használunk. Továbbra is csak a I, V és X jelekkel leírható számok körében dolgozunk, mivel a
kerettanterv ezeket az ismereteket tartalmazza.
Az alábbi képzési szabályokat alkalmazzuk.
 Háromnál több egyforma jelet nem írhatunk egymás mellé.
 Ha a nagyobb értéket jelölő szám mögé kisebbet írunk, akkor az értékük
összeadódik. Például: VI = V + I
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Ha a nagyobb értéket jelölő szám elé kisebbet írunk, akkor az értékük kivonódik.
Például: IV = V – I

Ebben a leckében átismételjük az első osztályban tanultakat, utalunk az időmérés és a
római számok kapcsolatára. A 101/4. feladattal fejlesztjük a tanulók kreativitását,
problémaérzékenységét és problémamegoldó készségét. Az ilyen típusú feladatokat rakják ki
a gyerekek pálcikákkal, úgy próbálkozzanak a megoldással!
A témakörhöz nem készült önálló felmérő.
A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok
 Műveletes memóriajáték
Páros darabszámú számkártyákat készítünk. A kártyák darabszámának felén római
szám, a másik felén arab szám szerepel. Lefordítva vannak a kártyák a gyerekek előtt. Egy
gyerek egyszerre 2 kártyát fordíthat meg. Ha azok párt alkotnak, elveheti, ha nem,
visszafordítja őket. Az nyer, akinek a legtöbb párja lesz. Páros, esetleg csoportos
munkaformában dolgozhatnak vele a tanulók.
 Új számírás
A tanulók maguk is kitalálhatnak saját számírási szabályokat, számjelöléseket. Az
egymás által kitalált rendszerek alapján kell átírniuk a számokat.

VIII. témakör – Mérések
Előzetes ismeretek:




Eddig szerzett mérési tapasztalatok.
Szabvány mérőeszközök ismerete: m, dm, cm, l, dl, év, hónap, hét, nap, óra.
Évszak, napszak, szökőév kifejezések ismerete.

A témakör fejlesztési céljai:
Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladattartás fejlesztése.
Finommotorikus mozgás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. Pontosság,
tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet, a világ
megismerésének igénye. Mennyiségfogalmak kialakítása, mérések alkalmilag választott és
szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. Irányok
ismerete, alkalmazása.
Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés.
A fejlesztés várt eredményei a kerettantervben megfogalmazottak alapján:
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
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Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Mennyiségek közötti kapcsolatok felismerése.
Geometria
 Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
 A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek:
cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos
mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.
Mérőeszközök használata.
Valószínűség, statisztika
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Kulcsfogalmak:
Mértékegység, mérőszám, hosszúság (m, dm, cm), űrtartalom (l, dl, cl), tömeg (kg, dkg), idő
(óra, perc, nap, hónap), mérőeszköz, becslés, mérés, átváltás.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
Összesen 8 óra
 Időmérés 2 óra, beépítve 1 óra a 60-as és 1 óra a 70-es témakörben.
 6 óra a hosszúság-, tömeg- és űrtartalommérésre.
Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai, a hosszúság, a tömeg, az
űrtartalom és az idő és mértékegységeik.
Technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.
Testnevelés és sport; ének-zene: időtartam mérése egységes tempójú mozgással, hanggal,
szabványegységekkel.
Magyar nyelv és irodalom: anyanyelvi kompetenciák (hallott, írott szöveg értése,
szövegalkotás helyes, kreatív nyelvhasználat).
Eszközök:
Színes rudak, vonalzó, méterrúd, mérőszalag különböző hosszúságú ceruzák, fonal, vállfa,
nylonzacskó, almák, burgonyák, kétkarú mérleg, súlyok, különböző űrtartalmú poharak,
edények, l-es és dl-es edények, játékóra, naptárak, korongok.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
a) Időmérés
Az időméréssel kapcsolatos ismereteket a 60-as, illetve a 70-es számkörhöz kapcsolva
tárgyaljuk.
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A 60-as számkör után vezetjük be a tanulók számára az időmérés új fogalmát, a percet.
Mivel a tanulók mindennapjaikban már sokszor használták az órát, többségüknek már van
órája, ezért a mérések közül az időméréssel kapcsolatos tapasztalatuk a legbővebb. Azonban
legtöbbjük csak a digitális, számkijelzős órát ismeri, ezért nagyon fontos, hogy a hagyományos
mutatós órák időleolvasásában tapasztalatot, jártasságot szerezzenek. Ehhez nagyon jó
segítséget adhat a digitális tábla SMART Notebook szoftver Galéria-kellékek részéhez tartozó
óramodell. Fontos, hogy a tanulók megértsék, egy-egy időpontot kétféleképpen is
leolvashatunk az adott napszaknak megfelelően.
A 70-es számkörhöz kötve a hét és a nap közötti kapcsolatot, illetve az időpont és
időtartam összefüggéseit tárgyaljuk.
A tananyag feldolgozásához ajánlott játékok
 Kő, papír, olló játékkal az idő leolvasásának gyakorlása
A tanulók párokban kezdik játszani a Kő, papír, olló nevű játékot. Minden körben a
nyertes játékos állítja be a játékórát, a vesztes leolvassa az annak megfelelő időpontot. Ha jó
a megoldása, pontot kap. Ha az időpontot beállító játékos egy másik napszaknak megfelelően
is leolvassa az órán mutatott időt, ő is kap egy pontot. A pontokat korongokkal jelölik. Az nyer,
akinek előbb összejön 5 korongja.
(A Kő, papír, olló játékszabálya: Kő: a zárt ököl. Olló: a kinyújtott, szétnyitott mutatóés középső ujj. Papír: a nyitott tenyér. A kő kicsorbítja az ollót: a kő győz. Az olló elvágja a
papírt: az olló győz. A papír becsomagolja a követ: a papír győz.)
b) Hosszúság, tömeg, űrtartalom mérése
A tanulók méréssel kapcsolatos ismereteit valóságos mérések során, azokra támaszkodva
bővítjük. Látniuk kell az összemérés és a megmérés közötti különbséget. A gyerekek mindezt
csak akkor értik meg, ha sokszor végzik mindkettőt.
 Összeméréskor két mennyiséget viszonyítunk.
 A
mérés során
is
viszonyítunk,
de
az
alkalmilag
vagy
a
szabványmértékegységekhez. Azt állapítjuk meg, hogy hányszorosa a mérni kívánt
mennyiség az adott mértékegységnek.
A mindennapi életünkben sincs mindig szükségünk pontosan mért mennyiségekre
(csipetnyi só; evőkanállal mért liszt, cukor; hány lépés távolságra van tőlünk). A tanuló abból
látja be a pontos mérés szükségességét, ha tapasztalja, hogy az alkalmilag választott
mértékegység nem vezet a megfelelő eredményre. A lépéssel, arasszal mért mérőszámok
eltérnek, attól függően, hogy ki mérte; almával történő mérések eredményei eltérnek attól
függően, hogy mekkora almákkal mértünk; a mérőpohár nagysága befolyásolja a mérés
eredményét stb.
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A sok-sok mérési tapasztalatból a gyerekek leszűrhetnek további
következtetéseket is:
a kisebb mértékegységből több kell, a nagyobból kevesebb kell;
kétszer akkora mértékegységből fele annyi kell egy mérés során;
a mérőeszköz megválasztása attól függ, hogy milyen pontosságra van szükségünk.

Fontos megbeszélnünk a gyerekekkel, hogy a mennyiségek leolvasásának módszere hogyan
történjen. Ezek a következők.
 A hosszúság vonalzóval, mérőszalaggal történő mérésénél fontos, hogy 0 jelöléstől
kezdjük a mérést.
 Kétkarú mérleggel történő mérésnél az egyik serpenyőbe kerül a mérendő dolog,
a másikba a súlyok. Ha a mérleg két oldala egyensúlyba került, akkor össze kell
adnunk a súlyok értékét azonos mértékegységben, így tudjuk meghatározni a
mérni kívánt dolog tömegét.
 Hogyan kell az űrtartalom mérésénél a beosztások segítségével a mennyiséget
leolvasni.
Fontos, hogy a tanulók átéljék a mérés élményét, hiszen otthon már nem sokat
mérnek az emberek, nincs is igazán erre alkalmuk a gyerekeknek, hiszen általában a
konyhában és a fürdőszobában is digitális mérleget használnak. A kétkarú mérleggel történő
mérési tapasztalatok később segíthetnek az egyenletek megoldásánál használt mérlegelv
megértésében, használatában.
Lényeges, hogy kialakuljon egy állandó kép a különböző szabványmértékegységekkel
kapcsolatosan.
Ennek a fejezetnek a Megálló című leckéje egyfajta összefoglalást ad a méréssel
kapcsolatos eddig megszerzett ismeretek rendszerezésére, együttes alkalmazására a
feladatmegoldások során.
A témakörhöz nem készült önálló felmérő.

IX. témakör – Kitekintés 1000-ig
Előzetes ismeretek:
Előzetes ismeretek:
 Biztos szám- és műveletfogalom az 100-as számkörben.
 A 100-as számkörben minden gyermek meg tudja számlálni, illetve leszámlálni egy
adott halmaz elemeit.
A tanuló az adott számkörben
 ismeri és tudja alkalmazni a sorszám fogalmát;
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a számokat nagyság szerint össze tudja hasonlítani, növekvő és csökkenő
sorrendbe rendezni, a <, >, = jeleket alkalmazni;
felismeri a páros és a páratlan, illetve az egy- és a kétjegyű számokat;
megtalálja a számokat az egyesével beosztott számegyenesen, meg tudja
határozni a számok szomszédjait, páros, illetve páratlan szomszédjait;
tevékenység, kép, szöveg alapján értelmezni tudja az összeadást, a kivonást, a
szorzást, az osztást;
képes két adott számról eldönteni, hogy melyik mennyivel nagyobb, illetve kisebb
a másiknál;
biztosan végzi el az összeadást és a kivonást;
ismeri a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákat;
értelmezi és megoldja az egyszerű szöveges feladatot.

A témakör fejlesztési céljai:
A várva várt „számolás” 1000-ig. Érdeklődés felkeltése, sikerélmény biztosítása a tanulóknak,
ami megalapozza a jövő tanévre szóló motivációt a matematika tantárgyhoz kapcsolódva.
Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság,
tervszerűség, monotonitás tűrése.
A fejlesztésnek nincsenek elvárt eredményei a kerettantervben megfogalmazottak
alapján.
Kulcsfogalmak:
Háromjegyű és négyjegyű szám, kerek százas, kerek ezres.
A fejezet feldolgozására ajánlott idő:
4 óra. Ez a tananyagrész elhagyható.
Eszközök:
Játékpénz.
Ajánlások a témakör feldolgozásához:
Ez a lecke igyekszik kielégíteni a tanulók érdeklődését a nagyobb háromjegyű számok és a
„bűvös” 1000 iránt. Analógiákra, a vakáció témakörére építve szerez sikerélményt a
gyerekeknek. A lecke felépítésének megfelelően javasoljuk a feldolgozást, az év végi felmérés
után.
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
ÉS LEHETŐSÉGEI
A tanulási folyamat megtervezése és értékelése
A tanítási óra tervezése
A matematikatanításban általában a következő óratípusokat használjuk:
 bevezetőórák;
 az új ismereteket feldolgozó órák;
 képességfejlesztő gyakorlóórák;
 az ismereteket rendszerező órák;
 az ismereteket és a képességeket ellenőrző órák.
Természetesen minden óra különbözhet a másiktól, az azonos típusú órák, például a
gyakorlóórák felépítése is lehet eltérő.
A matematikatanítás folyamata kisebb témakörökre van bontva. Amikor egy-egy új
szakasz kezdődik, célszerű bevezetőórát szervezni, amelynek feladata, hogy ráhangolja a
tanulókat a tanév vagy a téma egészére, felkeltse érdeklődésüket. Bevezetőórát tarthatunk
év elején vagy például a geometria és a mérések témakörök kezdetén.
A legtöbb matematikaórán új ismeretek közvetítése történik, vagyis a tanulók új
ismereteket szereznek a számokról, mennyiségekről; a számok tulajdonságairól; a
műveletekről, a műveletek közötti kapcsolatokról; halmazokról; sorozatokról; geometriai
alakzatokról stb. Habár az első évfolyamon csak 20-ig, a második évfolyamon 100-ig tanulnak
számolni a gyerekek, mégis szinte minden órán új fogalmakkal, műveleti eljárásokkal,
feladattípusokkal találkoznak.
Az 1. és a 2. évfolyamon az ismeretfeldolgozási modellek közül a cselekvésből kiinduló
ismeretfeldolgozás a hangsúlyos, amelyik meghatározza az óra jellegét.
Az új ismeretet közvetítő órán szükség van a tanulók korábbi ismereteinek
felelevenítésére, megszilárdítására, elmélyítésére, esetleg az ellenőrzésére is. Ha hiányosak a
diákok ismeretei, akkor a kiegészítésükre is. Az ismeret feldolgozásakor nemcsak befogadás,
hanem megerősítés, rögzítés is történik.
Ezeken az órákon az írásbeli házi feladatok meglétének, tartalmának és minőségének
ellenőrzése után érdemes egy-egy motiváló játékos feladattal ráhangolni a gyerekeket a
tantárggyal, témával kapcsolatos gondolkodásra, célszerű az eddigi ismereteiket
feleleveníteni. Ezt követheti az új anyag feldolgozása változatos módszerekkel és
munkaformákban. A tanultak gyakorlása, rögzítése a kapcsolódó munkafüzeti feladatok
megoldásával lehetséges. Óra végén a tanulók otthoni vagy napköziben elvégzendő
munkájának kijelölése, előkészítése történik. Az 1. és a 2. évfolyamon fontos szerepe van a
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házi feladatok előkészítésének, a feladatok megbeszélésének. Az óra legutolsó részében a
diákok és az osztály munkájának értékelése történik.
A gyakorlóórák során előtérbe kerül a képességfejlesztés. Egy részük egy-egy jártasság
vagy készség kialakítását, elmélyítését szolgálja (pl. számolási készség), más részük valamely
tevékenység elvégzésére irányul (pl. gyakorlati mérések). Azonban a képességek kialakítása
és fejlesztése nemcsak egy-egy tanóra feladata, hanem folyamatosságot, éveken át tartó
folyamatot igényel. Azonban ezek a gyakorlóórák nem helyettesíthetik az egyes órákon
rendszeresen végzett képességfejlesztő tanulói tevékenységeket, az egész éves fejlesztést.
Az ismereteket rendszerező órák a témakörök végén vannak. A tanmenetekben a
tanév végén is szerepelnek ilyen óratípusok. Ezekre azért van szükség, hogy a tanulók
felelevenítsék és rendszerezzék az egész évi tananyagot, hogy abból minél több tudáselem és
képesség maradjon meg a következő tanévre.
Az ismereteket és képességeket ellenőrző órákra bizonyos témakörök feldolgozását
követően kerül sor. Ezeknek az óráknak az a céljuk, hogy minél pontosabb képet kapjunk a
diákok tudásáról, képességeinek szintjéről, a tantervi követelmények teljesítéséről. Ezeken az
órákon írásbeli ellenőrzés, témazáró dolgozat írása történik.
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A következőkben egy 2. évfolyamos matematika-óratervet mutatunk be.
Az óra témája:
Számolás 0-tól 100-ig. Számlálások, számok írása, olvasása, csoportosítás, rendezés, egyes, tízes szomszédok, páros, páratlan számok.
Az óra cél- és feladatrendszere:
Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok
jellemzése egy-két tulajdonsággal. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Számok becsült és valóságos helye a
számegyenesen, (egyes, tízes) számszomszédok. Számok nagyság szerinti összehasonlítása. Számok egymástól való távolsága a számegyenesen.
Az óra didaktikai feladatai:
Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése. Számjelek használata. A számok számjegyekkel történő helyes leírása, olvasása 100-ig.
Tantárgyi kapcsolatok:
Matematika, technika, rajz.
Felhasznált források:
Matematika 2. osztály I. kötet újgenerációs tankönyv, Matematika munkafüzet 2. osztály I. kötet.

Az óra menete

Időkeret
0–2’
3–10’

Tanulói célkitűzés
„Hogyan dolgozom az órán?”
I. Korábbi ismeretek felelevenítése
a) Lottózás: Kinek lesz 5 találata a lottón?
Jegyezd le a helyes válaszokat!



Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
munkaformák
megbeszélés
FOM
FOM,
önálló munka
tanulói közlés

Legnagyobb egyjegyű páros szám. (8)
Legkisebb kétjegyű páratlan szám. (11)
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3 db 10 Ft-os valódi értéke. (30)
A 20 kisebbik szomszédja. (19)
A 2 háromszorosa. (6)

Feladatmegoldások ellenőrzése
b) Négy számot fogok mondani, írd le őket
csökkenő sorrendben!
A számok 20, 16, 18, 14





Mit veszel észre?
Folytasd a sorozatot! (sorozat ellenőrzése)
Karikázd be a 2 többszöröseit!
Mely számok teszik igazzá a következő
nyitott mondatot? Sorolj fel számokat!

  20 (számok ellenőrzése)
11’

II. Célkitűzés
A mai órán Számországban a 100-as
számkörben a kerek tízesekkel fogunk
megismerkedni.

12–18’

III. A számfogalom alakítása
1. Halmazok számosságának megállapítása
Tk. 38/1., 2.

19–25’

2. Számok helye a számegyenesen
a) Számok jelölése a számegyenesen
Olvasd el a táblán lévő nyitott mondatot!
A számegyeneseden jelöld zöld színnel
azokat a számokat, amelyek igazzá teszik!
20 ≤  ≤ 50

Tk.
feladatainak FOM, önálló munka
értelmezése.
Képolvasás.
problémafelvetés

FOM, önálló munka

tanítói és tanulói
bemutatás

DOM
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26–32’

33–36’

b) Számok megkeresése a számegyenesen
„A” csoport: lassabban haladó tanulók, a
nevelővel közösen oldják meg a feladatot.
Tk. 39/1.
„B” csoport: gyorsabban haladó tanulók,
önállóan dolgoznak. Mf. 28/2.
Amíg a „B” csoport feladatainak
ellenőrzése zajlik, addig az „A” csoport a
táblán lévő időkitöltőkből válogathat,
melyeket a füzetben oldanak meg.
3. Számok kirakása
a) Fizesd ki játékpénzzel a kosárban lévő
tárgyakat!
b) Differenciált rétegmunka
„A” csoport: lassabban haladó tanulók, a
nevelővel közösen oldják meg a feladatot.
Tk. 39/3.
„B” csoport: gyorsabban haladó tanulók,
önállóan dolgoznak.
Mf. 29/2.,3.
A „B” csoport feladatainak ellenőrzése
alatt az „A” csoport a táblán lévő
időkitöltőkből válogathat, melyeket a
füzetben oldanak meg.
4. Pihentető játékok
 Páros, páratlan
Álljunk körbe! Mondjuk a számokat 0-tól
20-ig, és a páros számoknál tapsoljunk
egyet!

feladatok
értelmezés

Időkitöltő
feladatokat a
táblán.
problémafelvetés
tanítói és tanulói
bemutatás

FOM, önálló munka

interaktív
táblán,
játékpénz

DOM
tankönyv,
munkafüzet

időkitöltő
feladatok a táblán.

FOM
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37–43’

44–45’

 Keveredj! Állj! Csoportosulj! játék
A gyerekek járkálnak az osztály egy részén,
majd az „Állj!” szóra megállnak, és a
feladat megoldásának megfelelő számú
csoportot alkotnak. Pl.: A csoport száma
annyi legyen, ahányszor vegyem a 2-t,
hogy 4-et kapjak.
 „Mit írtam a hátadra?”
Páros játék. A párok egyik tagja fordítson
hátat a társának, a másik kisgyerek írjon a
hátára az ujjával 0-nál nagyobb, de 100-nál
kisebb számot! Ha kitalálta, mit írt a párja
a hátára, akkor cserélnek.
5. Számszomszédok felismerésének
gyakorlása
a) „Ki vagyok én?” játék
Én az a szám vagyok, amelynek a kisebbik
szomszédja 19, a nagyobbik szomszédja a
21. Melyik szám vagyok? Jelöld a
számegyeneseden!
Ugyanez a játék az 50 és a 30
megkeresésére a számegyenesen, valamint
a 30 kisebbik tízes, a 60 nagyobbik tízes
szomszédjának a megkeresésére.
b) Számszomszédok megkeresése.
Tk. 39/2.
III. Az órai munka értékelése
a) Tanulói önértékelés

páros játék

feladat
értelmezése,
megoldása

FOM

számegyenes,
interaktív táblán
számegyenes

FOM

munkafüzet

FOM
tanulói közlés
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Hogyan sikerült teljesítened az óra eleji
vállalásodat?

nevelői közlés

b) Nevelői értékelés
Tanulók órai munkájának értékelése.
c) Házi feladat: Mf. 29.o. 1.f
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A fejlesztő értékelés alkalmazása a matematikaórákon
Három értékelési funkciót különböztetünk meg:
 a helyzetfeltáró (diagnosztikus),
 a tanulási folyamatot fejlesztő-formáló (formatív),
 valamint a lezáró-minősítő (szummatív) értékelést.
A Nemzeti Köznevelési Portálról letölthetők az 1. és a 2. évfolyamos tananyaghoz
készített diagnosztizáló és szummatív mérések. Azonban fontos, hogy ne pusztán bizonyos
kimeneti pontokon minősítsük a tanulókat, hanem legyenek visszajelzések a fejlődés
mértékéről, az esetleges korrekciók szükségességéről.
A fejlesztő értékelés alkalmazásával az a célunk, hogy a diákok eredményesebb
tanulását segítsük, mutassunk rá azokra a lehetőségekre, amelyekkel a tanulási folyamat
eredményesebbé válhat.
Fontos, hogy egy-egy tanítási órán a gyerekek munkájának jellegzetességeit emeljük
ki, a javíthatóságára adjunk javaslatokat. Nem a minősítés, hanem a tanulási hibák és
nehézségek differenciált feltárása, a tanulási folyamat, a tanuló segítése, fejlesztése, a javítási
lehetőségek számbavétele az elsődleges célunk.
A fejlesztő értékelés folyamata során állandóan gyűjtenünk kell az információt a
tanulói teljesítmények alakulásáról. A tanulói teljesítmények nyilvántartása többféleképpen
történhet. Például lehet egy olyan füzetünk, amelybe az óra végén személyre szabottan
feljegyezzük a fontosabb észrevételeinket. Esetleg készíthetünk táblázatot, amelyben
rövidítések, jelek segítségével tudjuk jelölni az egyes tanulók teljesítményét. Fontos, hogy
ezeket a nyilvántartásokat rendszeresen vezessük, mert csak így kaphatunk átfogó képet a
gyerekek teljesítményének alakulásáról. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál, hogy
megállapítsuk a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit, majd ehhez igazítsuk a tanítást.
Kudarc esetén a gyengébb tanulók hajlamosak meglévő motivációjukat és
önbizalmukat is elveszíteni. A személyre szabott és egyértelmű tanulási célok, a fejlesztő
értékelés és a visszajelzés azonban jelentősen fokozza a motivációt.

Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák
A matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan tudják használni a megszerzett
kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika segítséget ad a mindennapi
problémák értelmezéséhez és kezeléséhez. Változatos példákkal, feladatokkal rá lehet
mutatni arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a
problémamegoldásban.
A kisiskolások életkori sajátosságait figyelembe kell venni a tanítási módszerek
kiválasztásakor. A megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával
és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutnak közelebb a
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diákok a matematika tudományának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek
szükségesek a fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez.
A matematikaórákon a visszatérő, ismétlődő feladattípusok az önállóságra szoktatást,
az önálló feladatmegoldás rutinjának fejlesztését, a biztonságérzet növelését szolgálják, és ez
különösen a gyengébb képességű tanulók esetében fontos.
Noha az iskolaérett gyermekek jellemzője a monotóniatűrés, mégsem lehet csupa
unalmas, egyhangú feladatot végeztetni a tanórákon. Munkánk során arra törekedtünk, hogy
a mechanikus és a produktív gyakorlatok a megfelelő arányban szerepeljenek az újgenerációs
tankönyvekben.
Természetesen a gyerekek szívesen foglalkoznak játékos feladatokkal. Ilyenkor az
oldottabb hangvétel, a derűsebb légkör motiváló hatása miatt a munkával töltött idő – szinte
észrevétlenül - lényegesen meghosszabbodhat. A másik előnye, hogy a játékok megoldásakor
a kisiskolás korú gyermekek élményeket szerezve ismerik meg a matematikát.
Például:
Matematika 1. tankönyv I. kötet 51. és II. kötet 113. oldal

Matematika 2. tankönyv
I. kötet 66. oldal

Ugyancsak motiváló lehet, ha a feladat világosan felépített, mindenki számára érthető.
A jól követhető módszerek lehetőséget adnak a diákoknak, hogy a tananyag kiemelten fontos
részeit kellő mértékben elsajátítsák, begyakorolják.
Végül, de nem utolsósorban motiváló lehet a feladat interaktív jellege is. Magától
értetődő, hogy együttműködve nagyobb a segítőkészség a gyerekekben, így megnő a
tanulásra, gyakorlásra szánt idő a tanórákon. A diákok közötti interakció közelebb viszi őket a
feladat megoldásához, a céljaik eléréséhez.
Minden pedagógusnak joga van eldönteni, milyen munkamódszerrel dolgozik a
tanórákon. Rákényszeríteni senkit sem szabad egyikre vagy másikra. Az viszont
megfontolandó, hogy a mindennapi pedagógiai munkánk során mennyire eredményesen
segítjük tanítványaink hatékony tanulását.
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A kompetenciaalapú oktatás alkalmazásakor fontos, hogy a tanórán a gyerekek minél
többet tevékenykedjenek önállóan az ismeretszerzés során. Ezért elengedhetetlen, hogy a
hagyományos, szemléltető-magyarázó oktatási módszereket korszerűbb, a tanulók önálló
ismeretszerzésén alapuló tanítási-tanulási formák váltsák fel.
A hagyományos módszerekkel szemben a kooperatív tanulás lehet az egyik olyan
tanulási-tanításszervezési módszer, amellyel elősegíthetjük a hatékony és tartós
ismeretszerzést. A kooperatív tanulás közben a diákok azzal töltik az idejüket, hogy
információt gyűjtenek, elemeznek, adnak és fogadnak. Vagyis tapasztalatokat szereznek az
információmegosztás módjairól, egyben a jövő világára készülnek.
A kooperatív tanulás egyik legfontosabb feltétele, hogy az együttműködésre való
hajlandóság és képesség meglegyen a tanulóban. Amennyiben ezt már sikerült kialakítanunk
a tanítványainkban, bátran használjuk ezeket a módszereket.

Matematika 1. tankönyv II. kötet 83/2.

Matematika 1. tankönyv II. kötet 89/2.

Az újgenerációs tankönyvekben számos olyan feladat van, amely párban vagy
csoportban is megoldható. A kiadványokban külön piktogram szerepel ezeknél a feladatoknál.
A
páros
munka
ismeretszerzéskor,
alkalmazáskor, rendszerezéskor, illetve
értékeléskor is alkalmazható. De csak akkor
érdemes a tanulóknak közösen megoldandó
feladatot adni, ha mindketten akarnak és
tudnak a közös munka szabályai szerint
egymással dolgozni, illetve látják a közös
munka értelmét.
A páros munkának két változata is van. Az
egyikben a hasonló képességű tanulók
közösen oldanak meg valamilyen kapott vagy
vállalt feladatot (páros munka). A másik
változata pedig az, amelyben különböző
szinten lévő tanulók közül a magasabb
szinten lévő segít a társának (tanulópár).
Matematika 2. munkafüzet I. kötet 24/2.
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A páros munka alkalmazásakor fontos, hogy a párok együtt dolgozzanak és
kölcsönösen segítsék egymást, mert csak így alakul ki közöttük az együttműködés.
Természetesen ennek megfelelően kell feladatot választani ehhez a szervezési formához,
hiszen ha olyan feladatot kapnak a diákok, amit egymástól függetlenül, önállóan is meg tudnak
oldani, nem alakul ki közöttük az együttműködés képessége.

Engedjük meg a diákoknak, sőt ösztönözzük őket arra, hogy megtalálják a saját számolási
módszerüket, és azt használják a feladatok
megoldásakor. Természetesen meg kell
figyelnünk a gyerekek által használt
módszereket, mivel előfordulhat, hogy
néhány tanuló kissé nehézkes stratégiát
használ. Őket bátorítsuk, hogy próbáljanak
ki valami mást.
Egy-egy feladat megoldásakor alkalmat kell
adni a rugalmasságra, vagyis egy feladatot
nemcsak egyféleképpen lehet megoldani.
Fontos az algoritmikus gondolkodás
kialakításakor, hogy ne csak az általunk
kigondolt megoldás legyen előtérben,
hanem figyeljünk a tanulók különböző megoldásaira.
Matematika 2. I. kötet 64/2.
Ugyancsak fontos szerepet kapott az újgenerációs tankönyvben a megfigyelőképesség,
az emlékezőképesség, a kreativitás, a képzelet fejlesztése és a gondolkodási alapműveletek
végrehajtásában való gyakorlottság kialakítása (összehasonlítás, elvonatkoztatás,
általánosítás, konkretizálás, kiegészítés, osztályozás stb.).
A matematikaórákon nem csupán az információátadás a feladatunk, a gyerekek
gondolkodási képességét is fejleszteni kell.

Matematika 2. tankönyv I. kötet 77/1.
Az algoritmikus gondolkodás kialakulása egyértelműen a kisgyermekkorra tehető,
éppen ezért célszerű az alsó tagozaton ennek a képességnek a fejlesztése. Ennek fontosságát
a Nemzeti alaptanterv és a Kerettanterv is hangsúlyozza.
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A gondolkodás fejlesztése az oktatás alapvető feladata, és természetesen nem csak a
matematikaórák. De a matematikában különösen fontos az algoritmus, mert fegyelmezett
gondolkodásra késztet, illetve az algoritmikus gondolkodás különböző szintjeit kapcsolni lehet
más gondolkodási módokhoz (deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás, analogikus
gondolkodás, kreatív gondolkodás) is.
Az algoritmikus gondolkodás 4 szintre bontható. Az 1.
szintje az alkalmazás, amikor az emlékezetből csupán
elő kell hívni a megadott eljárást, amelynek
segítségével a tanuló úrrá lesz az adott problémán.
Például a szöveges feladatok megoldási lépéseinek a
követése, a műveletek sorrendjének tanítása, illetve
a matematikakönyvek B3 oldalán található Jó
tanácsok a matematikafeladatok megoldásához.
A 2. szint az algoritmus megalkotása, vagyis az a
folyamat, amelynek során a lépéseket igyekszünk
felismertetni, szabályokat, általánosításokat kezdünk
kialakítani; alapjaiban induktív gondolkodást igényel.
Ilyen például az összeg vagy a különbség
változásainak megfigyeltetése.
A 3. szint az algoritmusok felkutatására,
kiválasztására irányuló tudatos törekvés, amikor a
tanuló újabb hasonló esetben kissé módosított
formában – adott probléma megoldásakor –
használja.
A 4. szint az algoritmus módosítása: az algoritmusok hatékony, rugalmas átalakítása,
egybefűzése. Ez a kreativitás!
Lényeges kiemelni azt is, hogy az iskolai gyakorlatban az algoritmikus gondolkodás
(problémamegoldás) során a célhoz általában nem egyetlen út vezet. Megmutatjuk, hogy egyegy feladat megoldásához többféleképpen is eljuthatunk.

Matematika 2. tankönyv I. kötet 132/1.
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A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok
Hívóképek (1. évfolyam)
Az 1. évfolyamos matematika tananyaghoz
készítettünk hívóképeket, melyek a számjegyek
tanításához, a számfogalom alakításához
használhatók. Méretük A/3-as, vagyis akkorák,
hogy a tanterem falára kirakva is jól láthatók.
Mindegyiken megtalálható az a nyitókép, amely a
tankönyvben is szerepel, a szám jele, ujjkép,
dominó és számegyenes. Nullától tízig a
számegyenes fölött a számnak megfelelő
számosságú gyerek van, tizenegytől húszig pedig
labda, ugyanúgy, mint a tankönyvben.
A matematikához tartozó hívóképek a Tanítói tartós melléklet ingyenes csomag részét képezik.
Matematika gyakorlófüzet 2. osztályosoknak (Letölthető, 32 oldalas gyakorló)
Az átdolgozás során nem kívántuk bővíteni sem a tankönyvben, sem a munkafüzetben a
numerikus számolási feladatokat, viszont mi is tapasztaltuk, hogy mindenképpen szükség
lenne egy olyan kis kiadványra, amellyel a számolási rutin hatékonyan fejleszthető a
tankönyvek matematikatanítási módszertanának megfelelően (1. évfolyamon egyesével
bővülő számkör, 2. évfolyamon tízesével bővülő számkör az összes alapműveletet
gyakoroltatva).
A 2. évfolyamos kiadvány már elkészült, és letölthető a Nemzeti Köznevelési Portálról.
Diagnosztizáló mérések (Letölthető a Nemzeti Köznevelési Portálról)
Az 1. évfolyamos tankönyvekhez öt diagnosztizáló mérést készítettünk A és B változatban.
Mindegyik méréshez letölthető egy-egy osztályszintű kiértékelőlap is.
I. diagnosztizáló mérés: Előkészítő időszak után
II. diagnosztizáló mérés: Az 5-ös számkör után
III. diagnosztizáló mérés: A 10-es számkör után
IV. diagnosztizáló mérés: A 15-ös számkör után
V. diagnosztizáló mérés: Év végi ismétlés után
Ugyancsak öt diagnosztizáló mérést készítettünk A és B változatban a 2. évfolyamos
tankönyvekhez.
I. diagnosztizáló mérés: Év eleji ismétlés után (vagyis a 20-as számkör első része után)
II. diagnosztizáló mérés: A 30-as számkör után
III. diagnosztizáló mérés: Az 50-es számkör után
IV. diagnosztizáló mérés: A 70-es számkör után
V. diagnosztizáló mérés: Év végi ismétlés után
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Felmérések (Letölthető a Nemzeti Köznevelési Portálról)
A szummatív mérések száma azért eggyel kevesebb a diagnosztizáló mérések számánál, mert
az 1. évfolyamos előkészítő időszak után és a 2. évfolyamos év eleji ismétlés után is csak
diagnosztizáló mérés elvégzését javasoljuk.
Az 1. évfolyamos tankönyvekhez négy szummatív mérést készítettünk, A és B változatban.
I. szummatív mérés: Az 5-ös számkör után
II. szummatív mérés: A 10-es számkör után
III. szummatív mérés: A 15-ös számkör után
IV. szummatív mérés: Év végi ismétlés után
Ugyancsak négy szummatív mérést készítettünk A és B változatban a 2. évfolyamos
tankönyvekhez.
I. szummatív mérés: A 30-as számkör után
II. szummatív mérés: Az 50-es számkör után
III. szummatív mérés: A 70-es számkör után
IV. szummatív mérés: Év végi ismétlés után
Mellékletek (Letölthető a Nemzeti Köznevelési Portálról)
A tanulói tevékenykedtetést megkönnyítő mellékletek a portálról tölthetők le.
Ezek a következők:
 számegyenes,
 szám- és jelkártyák,
 óralap,
 kivágható síkidomok,
 10-es korongtábla.

Vázolólapok (Letölthető a Nemzeti Köznevelési Portálról)
A vázolólapok segítségével előkészíthetjük a tankönyvi,
munkafüzeti írásgyakorlatokat. Mindegyik lapon nagy alakú
vonalelemek, számjegyek írásával kezdünk, majd fokozatosan
csökkentjük ezek méretét.
A kettes számjegy vázolását a tankönyvtől eltérően két
részletben készítjük elő, majd ezt követi a vonalelemek
összekapcsolása.

A tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetek
Az 1. és a 2. évfolyamos tankönyvek mindegyikéhez tanítói segédanyagként két választható
tanmenetjavaslat tartozik: egy rugalmas és egy normál.
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Ezek a tanmenetjavaslatok azokhoz az újgenerációs Matematika tankönyvekhez
készültek, amelyeknek tananyagtartalma igazodik a Nemzeti alaptanterv és a Kerettanterv
által meghatározott ismeretekhez, a nevelési-fejlesztési célokhoz, a fejlesztési
követelményekhez, a kisiskolások életkori sajátosságait figyelembe véve.
A tanmenetjavaslatok a tankönyvek felépítését követik, és azoknak a kollégáknak
nyújtanak segítséget, akik heti 4 órában tanítják a matematikát.
A rugalmas tanmenetek célja, hogy a pedagógusok a kerettantervi követelmények
teljesítése során alkalmazkodhassanak a tanulócsoportjaik és az egyes tanulóik képességeihez
és tanulási tempójához. A rugalmas tanmenetjavaslatok ajánlásokat tesznek például arra,
hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ha a pedagógus úgy ítéli meg, hogy több időt
kell fordítani az adott tanulócsoportban a kompetenciafejlesztésre, az ismétlésre vagy a
gyakorlásra. Természetesen a rugalmas tanmenetek is alkalmazkodnak a korosztály és a
tantárgy sajátosságaihoz. A rugalmas tanmenetváltozatok ajánlásokat tesznek, hogy:
 miként szabadítható fel idő kompetenciafejlesztésre, ismétlésre vagy gyakorlásra;
 egyes témák feldolgozása kevesebb óraszámban hogyan lehetséges,
 a különböző tantárgyak közötti kapcsolódási pontok miként kivitelezhetők;
 a képességfejlesztő órák számának a növelése milyen módon lehetséges;
 hogyan lehet a témákat és ismeretanyagokat átcsoportosítani egy másik
évfolyamra.
Az 1. és a 2. évfolyamos rugalmas tanmenetjavaslatban nagyobb hangsúlyt kap a
számolási készség fejlesztése, ezért ezek a tanmenetek több képességfejlesztő órát
tartalmaznak, mint a normál tanmenetek. Mindkét évfolyamon a tananyag súlypontozásával
valósítjuk meg a tanulók intenzívebb képességfejlesztését.
A tankönyvekben található leckék közül néhány feldolgozását kihagyjuk, néhány
feldolgozását pedig kevesebb óraszámban javasoljuk. Például az 1. évfolyamon kimaradnak a
Kitekintők, illetve a tükrözéssel kapcsolatos órák, a 2. évfolyamon pedig a tanév végi Kitekintés
1000-ig témakör.
Mindkét évfolyamon kevesebb óraszámban dolgozzuk fel a Geometria témakört. Erre
a tantárgyi kapcsolódások adnak lehetőséget. Például az építéseket a technikaórákon
gyakorolják a tanulók, míg az időmérést a környezetismeret-órákon.
Kapcsolódási pontok a Környezetismeret tantárggyal:
 Hosszmértékek. Becslés és mérés alkalmazása.
 Mérés, becslés. Tájékozódás vázlatrajz alapján. Természetes mértékek (lépés, arasz
stb.) használata.
 Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más felnőtt testméreteinek
mérése, az adatok összehasonlítása, relációk megfogalmazása.
 Térfogat- és tömegmérés, mértékegységek (deciliter, liter, kilogramm).
 Tömeg- és űrmértékek leolvasása (élelmiszeripari termékekről, illetve
mérőeszközökről), kapcsolat keresése a deciliter/liter között.
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Folyadékok és a levegő hőmérsékletének mérése.

Kapcsolódási pontok a Technika, életvitel és gyakorlat tantárggyal:
 Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás megbeszélése,
napirend készítése.
 Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, Lego –
felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel.
 Tárgyak, alakzatok összehasonlítása mérhető tulajdonságaik szerint; mérés,
becslés.
A normál és a rugalmas tanmenetek is a tananyagfelosztás egyik lehetséges módját
mutatják meg. Ahogy a nevükben is benne van, ezek csak javaslatok. Alkotó felhasználásuk
konkrét tanulócsoport ismeretében lehetséges.
Amivel kiegészíthető a normál és a rugalmas tanmenet:
 a munkaformák tervezése,
 a differenciálás egyéni módjai,
 a szemléltetőeszközök felhasználásának megtervezése,
 az értékelés szempontjainak tervezése.
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IV. A MUNKAFÜZETEK
A munkafüzetek a tankönyvekben megjelenő ismeretanyag gyakorlását, elmélyítését segítik
elő. A leckék tartalmilag összefüggő rendszert alkotva épülnek egymásra, összhangban a
tankönyvekkel.
Az 1. évfolyamos munkafüzet tartalmi struktúrája összhangban van a hozzá tartozó
tankönyv struktúrájával, amely jól nyomon követhető már a tartalomjegyzékből is. Eltérés,
hogy a tízes számkört követő gyakorláson kívül Megállókat nem tartalmaz a munkafüzet. A
római számok tanításához sem kapcsolódnak munkafüzeti oldalak.
A munkafüzet a számok fogalmának kialakítását hasonló módon végzi, mint a
tankönyv, ezzel is segítve az első osztályos tanuló önálló munkálkodását, mivel a visszatérő
feladatsor segíti az elmélyülést. A szemléltetésen túl, amelynek segítségével a munkafüzet
képeken, számegyenesen, táblázatokon keresztül segíti a szám fogalmának kialakítását, a
feladatok cselekvésre is késztetik a tanulókat (rajzolás, színezés, méregetés), segítve a
tapasztalatszerzést.
A munkafüzet kiegészítéseket, rajzolásokat, színezéseket, számok írását, történet
megfogalmazását, számolásokat, összehasonlításokat, kirakásokat kér feladataiban.
A szöveges feladatok a tanulók érdeklődéséhez közel állók, pl. állatóvodáról,
kutyamenhelyről, Törpefalváról, játszótérről szóló történeteivel. A mondatok terjedelmükben,
szerkezetükben alkalmazkodnak a korosztályi sajátosságokhoz.
A 2. évfolyamos munkafüzet felépítése szintén követi a hozzá kapcsolódó könyvek
felépítését. Ebben a munkafüzetben sincsenek Megállók. Erre nincs is szükség, mivel a teljes
munkafüzet gyakorlásra alkalmas feladatokat tartalmaz.
Az 1. és a 2. évfolyamos munkafüzeti feladatok kiválóan alkalmasak az órán tanultak
gyakorlására, elmélyítésére. A munkafüzet változatos példáinak felhasználásával könnyen
megvalósítható a tanórai differenciálás.
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